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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 groot wit, 
gekleurd papier lichtgroen/lichtblauw,
resten karton met motief 

Benodigd gereedschap:
lijm, schaar, kleurpotloden, 
ponsjes hart, ponsjes bloem

Geschenkzakken met gestanste delen

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Geschenkzakken met gestanste delen
Met de motief ponsjes kun je mooi resten motiefkarton 

verwerken en hiermee prachtige geschenkzakken maken.

Werkwijze:

Tip: 

Met behulp van de grotere sjablonen 

kun je de tekeningen in het formaat A4- 

vormgeven.

- Print eerst de gewenste sjabloon uit en knip deze uit.
- Knip daarna een stuk gekleurde papier, in bijpassende kleur, (groen 

of blauw) op de volgende grootte uit: 16 x 19 cm.

- Kleur nu het patroon met kleurpotloden of viltstiften in en plak het op het 
gekleurde papier. Plak het gekleurde papier in het midden van de geschenkzak.



N° 104.420

©
 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.

Benodigde materialen:
papieren zakken groot wit, 
gekleurd papier lichtgroen/lichtblauw,
resten karton met motief 

Benodigd gereedschap:
lijm, schaar, kleurpotloden, 
ponsjes hart, ponsjes bloem

Geschenkzakken met gestanste delen

Klaar zijn de geschenkzakken!

- Stans voor de vis uit de resten motiefkarton, met de hartjes pons 
hartjes, en halveer deze met een schaar, zodat visschubben ontstaan.

- Stans voor de vaas bloemen uit.

- Lijm tot slot alle gestanste delen op. Begin bij de vis achter, en plak 
overlappend op. Knip eerst de laatste rij helemaal vooraan met een 

schaar recht af, voordat je deze opplakt.
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