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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
dubbele kaart in dieprood,
motiefkarton geruit rood, resten rood papier,
jute garen, wasknijpers klein bont,
3D-foamtape, gelpennen, transparant papier

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar,
edelsteenlijm

Babykaartje - kruippakje
Klanten upload van mevrouw Leisch
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Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Op zoek naar een ondeugend geboortekaartje of een  
kaartje voor een kinderverjaardag? Deze zelfgemaakte  

kaart is beslist een succes!
Begin met de sjabloon over te brengen op het transparante 
papier (zacht potlood). Daarna draai je het transparante papier 
om en teken je de sjabloon met een hard potlood na op de ach-
terzijde van het motiefkarton.

KLAAR

Nu knip je het kruippakje en de zak op het motiefkarton uit en 
plak je de delen op elkaar.

Vervolgens knip je een stuk jute garen (ongeveer 15 cm) af en 
leg je het met de wasknijper en het kruippakje als proef op de 
dubbele kaart.

Zodra alles op de gewenste plaats ligt, plak je de onderdelen 
vast. Als eerste plak je de wasknijpers vast en laat de lijm dro-
gen. Klem er vervolgens het jute garen in – de uiteinden lijm je 
links en rechts aan de kaart vast.

Nu breng je op de achterkant van het kruippakje 3D-foamtape 
aan en smeer je de schouderbanden met lijm in. Breng de 
schouderbanden in de wasknijpers aan en laat alles goed drogen.

Tot slot kun je de kaart nog met een gelpen versieren. Hier 
werd de naam, de geboortedatum, de lengte en het gewicht 
opgetekend.
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