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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:
fotolijstje,
katoenen stof in blauw,
chenilledraad in blauw of kabelbinders,
servet

Benodigd gereedschap:
potlood, schaar
cutter, eventueel karton,
lijm,
plakband, bestek

Een leuke waardebon
Klanten upload van mevrouw Leisch
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Een geweldig idee. Van bestek en een fotolijstje een stijlvolle 
waardebon voor een etentje knutselen!

Verwijder eerst het glas uit het fotolijstje. 
Controleer vervolgens of de kartonnen achter-
kant met een cutter kan worden doorboord. 
Vervang anders de achterwand door een dun-
ner stuk karton. Daarvoor de achterwand op 
het karton leggen, met een potlood natekenen 
en dan het karton uitsnijden.

Vervolgens de kartonnen achterwand met 
de katoenen stof bekleden. Daarvoor de stof 
ca. 5 cm groter dan de achterwand knippen, 
omslaan en met verpakkingstape vastplakken. 
Zorg ervoor dat de stof zo recht mogelijk ligt.

Dan op de voorkant het bestek schikken met 
een potlood de smalle plaatsen voor de beve-
stigingen markeren. Het beste kun je per deel 
4 punten markeren.

Snijd vervolgens met een cutter kleine spleten 
door de stof en het karton. 
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Rijg het chenilledraad of de kabelbinders door 
de spleten en bevestig het bestek op het 
karton. Het chenilledraad op de achterzijde in 
elkaar draaien, zodat het bestek goed op de 
plaats blijft. Uitstekende delen afknippen.

Als laatste vouw je een servet in de vorm 
van een zakje en breng je in het midden lijm 
aan. In het servet kan nu de waardebon (bv. 
babyvoeding waardebon, dinerbon, enz.) worden 
gestoken.

Als alternatief kan men in plaats van de ka-
toenen stof ook cadeau papier gebruiken of in 
plaats van chenilledraad kabelbinders.
Wie wil kan het lijstje nog versieren met glit-
ter, sierstenen, servettentechniek of mozaïek. 
Creativiteit kent geen grenzen.

Als alternatief, hier de waardebon voor 
volwassenen.




