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Maak je eigen geboorte ballondecoratie



Inhoud pakket:

▪ 20 lichtblauw ballonnen (5 inch)          

+ 1 reserve

▪ 1 huidskleur ballon (12 inch)

▪ 2 hart ballonnen blauw  (5 inch)

▪ 2 plakwimpers

▪ Speen van karton

▪ Ballonplakkers

Verder nog nodig: 

▪ Ballonnenpompje (niet inbegrepen)
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Er zijn verschillende manieren om de ballonnen even groot te 
krijgen:
➢ Snij mallen uit karton met verschillende diameters. Blaas 

een ballon op en zorg dat deze net door het gewenste gat 
van de mal past, knoop dan de ballon dicht. Doe dit met 
alle ballonnen.

➢ Blaas eerst 1 ballonnetje op en knoop deze dicht. Gebruik 
deze als voorbeeld om de rest van de ballonnen op te 
blazen.

Om mooie ronde ballonnetjes te krijgen, schuif 
je het tuutje van de ballon lekker ver op het 
pompje.

De decoratie loopt tabs toe. Elke 
rij van 5 ballonnen worden dus 
steeds iets kleiner.

Een paar tips voor je begint:

Wees niet bang met het aan 
elkaar knopen van de 
ballonnen. Ze kunnen meer 
hebben dan je denkt.

Ben je bang dat de decoratie 
niet blijft staan? 
Knoop een gewichtje onderaan 
de decoratie. 
Als gewichtje kun je 
bijvoorbeeld een ballon met 
wat zand vullen of een 
visloodje gebruiken.
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Hoe gebruik je de bijgeleverde ballonplakkers?

Deze dubbelzijdige latexplakkers zijn speciaal voor ballonnen.

Verwijder eerst het bovenste velletje. Plak de ronde
plakker op de gewenste plek en druk goed aan. 
Verwijder vervolgens het andere velletje en plak de
ballonnen of speentje vast op de decoratie. 
Let op: eenmaal vast, kan de ballon knappen als je 
de plakker weer probeert los te halen!



Zo maak je lijfje:

Blaas 5 lichtblauwe ballonnen even groot op, met een diameter van 
circa 12,5 cm (5 inch). 

Knoop 2x 2 ballonnen aan elkaar. Aan 1 setje met 2 ballonnen knoop 
je de vijfde ballon bij. 

Je hebt nu 2 setjes ballonnen; 1x met 2 ballonnen en 1x met 3 
ballonnen. Deze draai je een paar keer om elkaar heen zodat het 1 
cluster van 5 ballonnen wordt.
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Blaas vervolgens weer 5 ballonnen even groot op met een 
diameter van circa 11 cm (4,5 inch). 
Knoop deze weer aan elkaar zoals in stap 1 uitgelegd.

Doe dit ook met de overige ballonnen:
5 ballonnen blaas je op tot circa 10 cm (4 inch). 

Tot slot de laatste 5 ballonnen tot circa 9 cm (3,5 inch).

Je hebt nu 4 clusters met elk 5 ballonnetjes.
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Leg de grootste cluster ballonnen op een schone 
ondergrond. Het geeft niet als een ballon niet netjes 
blijft zitten, dat komt vanzelf als je de pyramide 
verder opbouwt. 

Leg de volgende cluster erop. Pak van beide 
clusters een tuutje van een ballon en knoop deze 
aan elkaar. 

Het is wat gepriegel maar wees niet bang; 
de ballonnen kunnen best wel wat hebben. 

Vervolgens knoop je de derde cluster op dezelfde 
wijze aan de tweede. 

En daarna de laatste cluster aan de derde. 
Nu zijn alle clusters aan elkaar geknoopt en is het 

lijfje klaar. 
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En nu het hoofdje:

Blaas de huidskleur ballon op. Knoop 
hem niet meteen dicht maar houd de 
ballon bij het lijfje om te zien of de 
verhouding goed is. 
Ben je tevreden over de maat, knoop 
je de ballon dicht. Draai het tuutje een 
paar keer om de bovenste ballonnen 
van het lijfje heen, dan blijft de ballon 
zitten. Je kunt de ballon ook aan een 
tuutje van een ballon van de bovenste 
cluster knopen.
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Blaas de 2 hartballonnen even groot op (niet te 
groot anders staan ze niet mooi op het hoofdje) 
en knoop ze aan elkaar. 
Je kunt eventueel eerst 1 hartballon bij het hoofdje houden om 
te zien of je de verhouding goed vindt, voordat je de 
hartballonnen aan elkaar knoopt.

Met 2 ballonplakkers plak je het setje 
hartballonnen als een strikje op het 
hoofd.

Ook het speentje plak je met 1 of 2 ballonplakkers 
vast op het hoofdje. Tot slot plak je de wimpers op. 

Let op: de wimpers kun je niet meer los halen 
dus plak ze in 1x goed!

ballonplakkers
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Ook verkrijgbaar 
als Baby Girl 
DIY decoratie

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We helpen je graag verder.

Tel. 06-39786261                 info@slingerwinkel.nl


