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Benodigde materialen:
knutselkalender,
sierstenen en edelsteenlijm,
gelpennen,
transparantpapier

Benodigd gereedschap:
potlood,
schaar,
UHU stick

Foto knutselkalender
Klanten upload door Birgit Leisch
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Een knutselkalender met foto’s is altijd een graag gezien geschenk. De ka-
lender ziet er bijzonder mooi uit, wanneer men de foto’s grappig uitknipt 

en bij het versieren gebruik maakt van gelpennen en sierstenen.

De sjablonen uitprinten en 
met een zacht, stomp pot-
lood op transparant papier 
overbrengen. Vervolgens 
het transparant papier op 
de foto plaatsen en met 

een spits, hard potlood de 
contouren doordrukken. 
Het transparante papier 
kan ook worden gebruikt, 
zodat het motief in spie-
gelbeeld wordt weerge-
geven. De sjablonen zijn 
bedoeld voor foto’s met 

de afmetingen 10 x 15 cm.

De foto‘s nu langs de contour uitknippen. Bij 
deze werkzaamheden de foto’s in een lichte hoek 

houden, zodat ze weerspiegelen. Je kunt het beste 
onder kunstlicht werken. Bij lastige motieven kan 
men het beste een nagel- of een contourschaar 
gebruiken. Eenvoudige motieven kun je met een 

kartelschaar of schaar met golfpatroon oppimpen.

Leg daarna de foto op de 
kalender en de contouren 
met een gelpen omranden.
De foto wordt vervolgens 

iets verplaatst van de 
contour opgeplakt.
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Het gelpenmotief kan nu 
nog met ornamenten wor-

den versierd.
Tot slot worden nog een 
paar sierstenen voor ex-
tra leuke effecten aange-

bracht.
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