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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.

Benodigd gereedschap:
lijm, schaar, penselen

Creatieve koffer

Benodigd materiaal:
servetten mixverpakking Kerst 1, servettenlijm, 
kloskant, designpapier cutties, washi-tape, glim-
merpaint, sierstenen, acrylverf in rood en ivoor
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Beplak alleen de rand van de koff er met de washi tape (zie afb eelding) - dit is een 
zelfk levend rijstpapier in een handig formaat.

Benodigd materiaal:
servetten mixverpakking Kerst 1, servettenlijm, 
kloskant, designpapier cutties, washi-tape, glim-
merpaint, sierstenen, acrylverf in rood en ivoor

Benodigd gereedschap:
lijm, schaar, penselen

Creatieve koffer
„Ik pak in mijn koffer ...“

Deze kleurrijke koffer is niet alleen een mooie eyecatcher, 
men kan er ook prima kleine geschenken of andere 

aardigheidjes in verpakken.

Als eerste grond je de koff er met ivoorkleurige acrylverf.
Laat de koff er daarna goed drogen.

Snijd het scrapbookpapier op de juiste maat en lijm deze op de gegronde 
koff er. Laat de beplakte vlakken weer drogen.

Variant 1 - Met scrapboekpapier

Voorbereiding:

Variant 2 - Met decoupage (servettentechniek)

Beplak nu nog de rand van het koff erdeksel met een strook van het papier.

Kleur een willekeurig vlak van de koff er met de rode acrylverf (zie afb eel-
ding). Laat de verf daarna goed drogen.

Vervolgens snijd je nog de juiste lengte van het kant af en plakt deze ook onder de rand op het koff erdeksel 
(zie afb eelding.)

Scheur nu willekeurige stukken uit het servet en plak deze met servetlijm 
(alleen de bovenste laag van de servet!) voorzichtig op de koff er.

Tenslotte versier je het deksel nog met het designpapier cutties.

Nu kun je de koff er nog met Glimmerpaint en sierstenen beplakken.




