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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:
papieren zakken gekleurd, fotokarton huidkleurig en geel,
wiebelogen Ø 10 mm, transparant papier,
fopspeen

Benodigd gereedschap:
potlood hard en zacht, 
kleurpotlood rood, liner zwart, 
cutter mesje of knutselmes
plakband en lijm, karton

Geschenkzak „fopspeen“
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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:
papieren zakken gekleurd, fotokarton huidkleurig en geel,
wiebelogen Ø 10 mm, transparant papier,
fopspeen

Geschenkzak „fopspeen“

Benodigd gereedschap:
potlood hard en zacht, 
kleurpotlood rood, liner zwart, 
cutter mesje of knutselmes
plakband en lijm, karton

Deze fopspeen tas is de perfecte verpakking voor 
al le babygeschenken! Hierbi j wordt een gekleurde 

zak vers ierd en met een fopspeen opgepimpt !

Eerst print je de sjablonen 1 en 2 uit. Leg een stuk 
transparant papier op de sjablonen en trek het 
hoofd en de kuif met een stomp potlood over.

Nu draai je het transparante papier om en breng je 
de sjablonen met een potlood (hard) over op het 
fotokarton (huidkleurig en geel).

Daarna knip je beide delen uit, draai ze om en bevestig de kuif met een klodder alleslijm op het hoofd.

Nu teken je met behulp van het 

transparante papier de oren, kin 

en neus – vervolgens met een 
zwarte fineliner natekenen.
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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:
papieren zakken gekleurd, fotokarton huidkleurig en geel,
wiebelogen Ø 10 mm, transparant papier,
fopspeen

Geschenkzak „fopspeen“

Benodigd gereedschap:
potlood hard en zacht, 
kleurpotlood rood, liner zwart, 
cutter mesje of knutselmes
plakband en lijm, karton

Voor de rode wangen schaaf je met een 

knutselmes een paar krullen van een 
rood kleurpotlood en wrijft hiermee de 

twee ronde cirkels.

Nu schuif je een stuk karton in de zak 
en snijdt in de vorm en grootte van de 

speen met het knutselmes een sleuf.

Tot slot plak je nog de wiebelogen op en schuif je de fopspeen door de sleuf (eventueel aan de binnen-kant met wat plakband vastplak-ken).
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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.

1000e weitere Bastelideen zum gratis Download und das benötigte Material und Werkzeug: 
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Sjablonen hoofd en kuif




