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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.

Benodigd materiaal:
- fotokarton gekleurd
- glitter gekleurd
- papieren zakken
- papier

Benodigd gereedschap:
- schaar
- lijm
- balpen

Glitterplaatjes

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel



N° 104.255

©
 A

du
is

com

1

2

Knutselidee

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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- Print eerst de sjabloon uit en knip deze grof uit.
- Voor de geschenkzakken knip je het fotokarton op de volgende 
afmetingen: 16 cm x 19 cm.
- Knip voor de kaarten het fotokarton op de volgende afmetingen: 
15 cm x 20 cm. Vouw het eenmaal in het midden dubbel of maak 
gebruik van kant-en-klare kaarten.
- Leg de sjabloon op het fotokarton en teken deze met behulp 
van een balpen na.
- Druk hierbij stevig op de pen, zodat het motief op het foto-
karton wordt doorgedrukt.

- Vouw een vel papier in het midden en leg het als onderlegger 
onder het fotokarton, om de overtollige glitter op te vangen.
- Breng nu op een aantal contouren lijm aan.

Maak prachtige veelkleurige glitterbeelden en verras 
uw vrienden met zelfgemaakte geschenkzakken!

Benodigd materiaal:
- fotokarton gekleurd
- glitter gekleurd
- papieren zakken
- papier

Benodigd gereedschap:
- schaar
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- Bestrooi het geheel nu royaal met glitter.

- Kantel het fotokarton voorzichtig en klop de overtollige glitter 
op de onderlegger.
- Klap daarna de onderlegger langs de vouwlijn samen, om de 
glitter weer terug in het buisje te kunnen schudden.
- Laat het beeld nu goed drogen en dan begin daarna met de 
volgende kleur.
- Neem steeds een nieuw blad, zodat de verschillende kleuren 
glitter niet mengen.
- Plak het afgewerkte beeld op een geschenktas en klaar!

Benodigd materiaal:
- fotokarton gekleurd
- glitter gekleurd
- papieren zakken
- papier

Benodigd gereedschap:
- schaar
- lijm
- balpen
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Sjablonen
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