
Doe-het-zelf Kerststal 

 
  

Kleur eerst je kerststal in. Als je ze vervolgens afdrukt, zien ze er een beetje uit als 
rechthoeken, waardoor ze supergemakkelijk uit te knippen zijn!  

De figuren die je in deze set vindt: 

• Kindje Jezus 
• Maria 
• Jozef 
• Kerstengel 
• Stal met Bethlehem erachter 
• 3 koningen 
• 3 kamelen 
• 2 schapen 
• herder 
• palmboom 

De set is makkelijk uit te breiden, door de herders, schapen en palmbomen meerdere 
keren af te drukken, eventueel in spiegelbeeld. Zo kan iedereen meedoen! 

Wat heb je nodig? 

• Dik papier of wc-rolletjes 

• Lijm, plakband of een nietmachine 

• Iets om mee te kleuren 

• Kerststal afgedrukt (dit document) 

• Schaar 

  



Hoe maak je de kerststal? 

Eerste optie: druk de download af op gewoon papier en plak de figuren rond de 

toiletpapierrollen (of knip keukenpapierrollen af). De kartonnen koker maakt de figuren sterk 

en stevig, en ze staan heel gemakkelijk! 

 

Bedek de achterkant gewoon met een lijmstift en rol hem dan om de kartonnen buis. 

 



Tweede optie : druk de download af op dik papier, knip en rol in kokers. Dan kun je het 

gewoon aan de achterkant nieten of vastplakken om de figuur in een cilindervorm te houden. 

 

Als je gewoon papier gebruikt en het in kokers rolt, zal het werken, maar het zal slap 
zijn.  

Enkele tips voor het monteren van de afwijkende figuren 

Knip bij het lijmen van de engel de onderste lijn van haar vleugels door en laat ze losflappen - 

doe geen lijm op de achterkant ervan! Krul vervolgens de vleugels lichtjes uit met je vinger. 

Dit helpt om de vleugels van de engel 3D te laten lijken. 



Bij het lijmen van de lege stal, lijm of plak je elke rand halverwege op een rol van 

toiletpapier. Het kan helpen als je de randen van de stal omkrult voordat je de kartonnen 

kokers bevestigt. 

 

En zo zet je de stal rechtop:  

  



Knip bij het lijmen van de palmboom de bladeren langs de onderkant af en laat ze ook 
opvallen. Breng geen lijm aan op de achterkant van de bladeren. Laat de bladeren los 
klappen, net zoals de engelenvleugels!  

 

 

Met dank aan de website www.catholicicing.com voor het beschikbaar stellen van het 

materiaal. 

http://www.catholicicing.com/

