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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:
fotokarton of motiefkarton 30,5 x 30,5 cm,
materiaal voor decoratie bijv. sierstenen,
pailletten, borduurgaren, stickers, kralen, ro-
cailles, lijm om te bevestigen 

Benodigd gereedschap:
liniaal, GEO-driehoek, 
potlood, gum,
naald, schaar of een 
knutselmes 

Enveloppe
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Een eenvoudige maar zeer nobele enveloppe voor je 

wenskaarten of tegoedbonnen. 
Snel gemaakt en elke keer een individueel cadeau!

Neem het karton 30,5 x 30,5 cm en teken de sjabloon na. Je kunt hem 
ook uitknippen en direct met een stomp potlood natekenen, zodat je de 
lijnen daarna ook op het karton ziet en na kunt tekenen.

Knip de omtrek uit en vouw de lijnen na. De onderbroken lijnen moeten 
in zigzag worden gevouwen. Smeer de twee te plakken randen met lijm 
in en druk deze stevig op het karton. Je kunt het beste een zwaar 
boek nemen en deze erop leggen. Je enveloppe moet er nu zo uitzien: 

Voor de decoratie kun je je fantasie de vrije loop laten.
Beplak de enveloppe met sierstenen en/of stickers. Je kunt ook kra-
len opnaaien zoals op de foto op de titelpagina. Daarvoor knip je 
uit een andere kleur karton een stuk uit en naait de kralen en pail-
letten erop. Daarna lijm je het karton op de omslag en de naden zijn 
verborgen.
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