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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:
juteband,
glazen fles,
badzout, dubbelzijdig plakband,
jute koord, decoratie

Benodigd gereedschap:
schaar,
trechter,
alleslijm

Badzout - mooi verpakt
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Badzout - mooi verpakt
Een ideaal geschenk of welkomstcadeau is dit mooi versierde  

glazen flesje gevuld met badzout. De fles kan ook in je  
eigen badkamer als decoratie dienen!

Knip uit het jutedoek een stuk met de volgende afmetingen uit: 6 x 23 cm.
Let bij het knippen goed op, hoe de draden in het doek lopen. Probeer hiermee gelijklopend te 
knippen om uitrafelen te voorkomen. Plak op de fles of het jute doek stukken dubbelzijdig tape. 
Verwijder de beschermfolie en plak het doek op de fles. 

Breng nu op de achterzijde van de fles (op het jutedoek) een stukje dubbelzijdig tape aan. Hierop 
ga je het jute koord plakken dat je om de fles wikkelt. Begin op de achterzijde van de fles met wik-
kelen. Breng eventueel een druppel alleslijm op het begin van het jute koord aan, zodat deze niet 
uit kan rafelen.

Als je ca. halverwege bent met wikkelen neem je bijv. een sleutel en wikkel je het koord 1 of twee 
keer om de sleutel. Ga daarna verder met het wikkelen om de fles (onder de sleutel door).
Knip het koord af en breng nog een druppel alleslijm aan om uitrafelen te voorkomen. 

Neem nu een trechter en vul het flesje met badzout. Hier is voor badzout zonder toevoeging 
gekozen. Je kunt hem echter ook een kleurtje geven of geurolie toevoegen om het zout heerlijk te 
laten ruiken.


