
Kerstboomhanger maken 
 
Wat heb je nodig? 
- Plaatje 5 bij 5 cm van blik met een gaatje in 

de hoek 
- Breed plakband.  
- Pen of potlood 
- Scherp mesje 
- Eventueel kerstsjablonen 
- 6M HCl-oplossing 
- Maatbeker van 1000 mL 
- Papieren doekjes 
- Koper(II)nitraatoplossing 
- Wattenstaafjes 
 
 
Wat moet je doen? 
1. Plak het plakband aan weerszijden van je plaatje tot je geen metaal meer kunt zien. 
2. Teken een kerstontwerp op je plaatje. Bijvoorbeeld een dennenboom, ster of sneeuwpop. 

Let op: 
- Houd er rekening mee waar het oogje zit! Die kant moet boven. 
- Een eenvoudig ontwerp is makkelijker uit te snijden. 

3. Snijd VOORZICHTIG met het mesje langs de lijntjes van je ontwerp. 
4. Verwijder het plakband aan de binnenkant of buitenkant van je ontwerp. 
5. Herhaal stap 2 tot en met 4 voor de andere kant van je plaatje. 
6. Geef je plaatje aan je docent. Die legt met een tang je plaatje plat op de bodem van een 

1000 mL maatbeker met daarin een 6M HCl-oplossing (in de zuurkast). 
7. Na een minuut haalt de docent je plaatje uit de HCl-oplossing en spoelt het af met 

kraanwater.  
8. Droog het plaatje goed met een papieren doekje. 
9. Druk de randjes van het plakband rond je ontwerp nog een keer goed aan. 
10. Doop een wattenstaafje in de kopernitraatoplossing en wrijf de blootliggende gedeeltes 

van je plaatje er goed mee in. Doe dit ten minste drie keer, totdat de kleur niet meer 
verandert. 

11. Draai je plaatje om en wrijf ook aan de andere kant de blootliggende gedeeltes van je 
plaatje goed in met de kopernitraatoplossing. 

12. Spoel je plaatje af met kraanwater en droog hem af met een papieren doekje. 
13. Verwijder het resterende plakband aan beide zijden van je plaatje.  
14. Knoop een lintje aan je hanger en hang hem thuis in de kerstboom. 
 
 
Je plaatje wordt na verloop van tijd steeds mooier! 


