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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:
geschenkzak groot, boekband folie, Window Color
contourverf, Window Color verf, folie

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, penseel

Geschenkzak met Window Color
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Geschenkzak met Window Color

Window Color verf  
kan ook met een pen-
seel onderling worden 

gemengd.

Versier de geschenktas  
bovendien nog met stickers. De 

ontvanger kan het motief  
verwijderen en op een andere 

plaats aanbrengen.
Window Color prenten hechten 

vanzelf en kunnen meerdere keren 
worden gebruikt.

Print het gewenste motief uit en plaats het 
onder de folie.

Teken de contouren met contourverf na en 
laat het gedurende 1-2 uur drogen.

Kleur het motief kleurrijk in.

Breng steeds rijkelijk verf aan en steeds tot 
aan de contourranden.

Laat het geheel gedurende ongeveer 24 uur 
drogen.

Beplak de bovenkant van de geschenktas met 
boekband folie en strijk hier met een liniaal 
overheen zodat deze vast komt te zitten.

Verwijder nu voorzichtig het Window Color 
motief van de folie en beplak hiermee de ge-
schenkzak. 

Window Color is geschikt voor het versieren van 
gladde oppervlakken zoals glas, spiegels, tegels, 
ramen, enz. Men kan er echter ook een geschenk-
tas mee oppimpen en zo de persoonlijke decoratie 
meteen cadeau geven!

Klaar!
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Geschenkzak met Window Color
Sjablonen



N° 104.274

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Geschenkzak met Window Color



N° 104.274

©
 A

du
is

comKnutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Geschenkzak met Window Color


