
De eindejaarsperiode komt eraan … hoog tijd om onze huizen te versieren en gezellig in 
te richten. Speciaal voor u komt het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië met deze 
mini-collage. Aarzel niet om uw creatie te delen via onze sociale mediakanalen (@visitwapi 
- #ilovewapi).

1. Benodigdheden:
• 2 A4’tjes dik papier (250g/m²)
• Dik karton (bijvoorbeeld: een kartonnen doos)
• Een printer 
• Een cutter of een schaar 
• Een ijzeren lat
• Een pot sterke lijm
• Een potlood
• Een snijmat of een houten plank 

2. Werkwijze:
1. Print dit Pdf-bestand af op 2 A4’tjes (enkelzijdig). 
2. Snijd de A4’tjes in twee met behulp van de cutter en de lat zodat u 4 blaadjes in 

A5-formaat bekomt. 
3. Snij de 3 afbeeldingen voorzichtig uit langs de lijntjes. U dient de afbeeldingen vast 

te plakken aan de andere kant zodat de overblijvende zwarte lijntjes niet zichtbaar 
zijn.

4. Teken vervolgens 4 rechthoeken van 13 cm op 0,5 cm, 4 rechthoeken van 21 cm op 
0,5 cm en een rechthoek van 10 cm op 8 cm op het stuk dik karton. Heeft u geen ka-
rton in huis? Gebruik dan kleine, zelfklevende vierkantjes (deze worden vaak gebruikt 
voor scrapbooking). 

5. Snijd uw 9 rechthoeken uit. 
6. Leg het blad dat de boomstammen voorstelt voor u, met de zwarte lijntjes naar 

beneden. 
7. Plak er de 2 rechthoeken van 21 cm op 0,5 cm op, een aan het linker- en een aan het 

rechteruiteinde. Plak de 2 rechthoeken van 13 cm op 0,5 cm boven- en onderaan het 
blad. 

8. Leg vervolgens het tweede blad, dat een hert voorstelt en als kader dient, bovenop 
het blad en plak het vast. 

9. Herhaal stap 7. 
10. Plak het laatste blaadje bovenop deze tweede laag.
11. Plooi het laatste stukje karton in de breedte in twee. 
12. Plak een van de zijden vast aan de achterkant van uw creatie zodat ze mooi rechtop 

blijft staan op uw tafel. 
13. Uw kerstdecor is klaar! Hang een lichtslinger achter uw creatie en geniet van het 

prachtige schaduwspel

Tips: 
• Wij raden aan om deze activiteit uit te voeren in het bijzijn van minstens een volwassene. 
Laat de cutter of schaar niet onbewaakt achter wanneer er kinderen in de buurt zijn.  
• Plaats geen kaars achter uw creatie om te voorkomen dat deze per ongeluk vuur vat. 

3D-kerstlandschap




