
Uitleg kerstmuur met sneeuwpop
In deze uitleg maken we een muur van in totaal 3 meter breed en maar liefst 2,50 meter hoog.

In deze muur maken we een tekening van een sneeuwpop.
Het eindresultaat ziet er dan zo uit:

De muur is opgebouwd uit allemaal rijen Link-O-Loons of Quicklinks die aan elkaar bevestigd worden met 5” en 11” clusters (van 2 ballonnen)
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Voor de ingredienten kijken we naar welke kleuren we in het plaatje nodig hebben en kunnen dan een lijst met materialen maken.
Hou er rekening mee dat bij de clusters dezelfde kleur aan de voor en de achterkant zit (dus wit zichtbaar aan de voorkant betekent dat er ook achter een witte 

ballon zit).
Om het onzelf wat makkelijker te maken spltsen we de banen nu even op om zo eenvoudig te kunnen zien wat we nodig hebben.

Boven ieder baal staat wat je nodig hebt voor die baan

22 x Link-O-Loon Blue  20 x 5” blue  12 x 11“Blue
2 x Link-O-Loon Black  6 x 5” White

20 x Link-O-Loon Blue  20 x 5” blue  16 x 11“Blue
2 x Link-O-Loon Black  4 x 5” White  6 x 11“ Black
2 x Link-O-Loon White  4 x 5”Black

20 x Link-O-Loon Blue  14 x 5” blue  16 x 11“Blue
4 x Link-O-Loon White  12 x 5” White  4 x 11“ Black
       2 x 11”Orange

16 x Link-O-Loon Blue  16 x 5” blue  16 x 11“Blue
8 x Link-O-Loon White  4x 5” White  4 x 11“ White
2 x 5”Black   4 x 5“Red  2 x 11” Red

18 x Link-O-Loon Blue  32 x 5” blue  12 x 11“Blue
6 x Link-O-Loon White  4 x 5” White  8 x 11“ White
2 x 5”Black   2 x 5“Black  2 x 11” Black
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De opbouw van de banen doen we door een ketting te maken van iedere baan.
In deze uitleg nemen we de bovenste baan om te ontleden hoe we deze opbouwen.

We beginnen met 2 lengtes van ieder 12 Link-O-Loon ballonnen, de eerste lengte is gemaakt in blauw.
De tweede maken we van 5 blauw, dan 2 black en dan weer 5 blauw.

Deze 2 kettingen zetten we aan elkaar vast aan de uiteindes (op de tekening hieronder bij de rode boogjes)

Nu draaien we de Link-O-Loons per 4 om elkaar heen. Op de tekening staat hier een rode lijn op de plek waar we draaien.
Deze draaipunten zetten we vast met een cluster van twee 5” ballonnen.

De ruimtes die ontstaan in de om elkaar heen gedraaide delen vullen we straks met een cluster van 11” ballonnen (geblazen tot ong. 8”)

De benodigde clusters zie je hieronder (op de plek waar ze komen te zitten) afgebeeld.
Je ziet dat we varieren tussen  5”en de 11” clusters. De 5”clusters zitten om de draaipunten van de Link-O-Loons en tussen de verschillende banen

en de 11” vullen de ruimtes in de muur op.

Als we 1 baan afhebben leggen we hem aan de kant en maken de volgnede banen.
Als we ze allemaal afhebben is het een kwestie van opbouwen.

Het opbouwen van de verschillende lagen op elkaar doen we door aan beide uiteindes een base-plate met pole te bevestigen. Dit kan door simpel de buitenste 
clusters 5”om de pole te draaien. Opbouwendoen we van onder naar boven, dus na de onderste laag zetten we de volgende baan erbovenop en maken deze vast 

met de clusters 5” (aan de zijkanten aan de pole en tussen de lagen aan elkaar)
Als alle lagen aan elkaar (en de poles) vastzitten hebben we de muur af en kunnen we deze gebruiken als achtergond voor bijv. leuke kerstfoto’s etc.

Er zijn natuurlijk vele variaties en afbeeldingen mogelijk met dit soort muren. Ook zijn ze eenvoudig in grote aan te passen, per 4 Link-O-Loons kun je hem 
uitbreiden.

Veel succes en heb je een leuke muur gemaakt post hem dan op onze Facebookpagina


