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Knutselidee

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

Benodigde materialen:
dubbele kaart in wit,
verschillende creatieve tapes
embossing pen, embossing poeder,
koperdraad in zilver, 3D foam pads

Benodigd gereedschap:
aluminium liniaal, kunstenaars 
mes of cutter, zijsnijtang,
onderlegger, schaar,
hete lucht föhn

Kaart met Creative tape
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Kaart met Creative tape
Creativ tape is bedrukt plakband met welke in een mum van 

tijd indrukwekkende knutselwerkjes kunnen worden gemaakt!

Leg de dubbele kaart met de opening naar beneden voor je neer. Plak de eerste 
creative tape van links naar rechts langs de onderste rand vast, laat het ongeveer 
1 cm uitsteken. Dit herhaal je met 6 andere tapes. Nu leg je de kaart met de korte 
kant voor je neer en plakt weer de tapes van links naar rechts. Deze keer laat je ca. 
1,5 cm afstand tussen de tapes. Daardoor ontstaan veel kleine, even grote vierkan-

ten. Met behulp van de aluminium liniaal en een cutter 
mes snijdt je de overtollige taperesten af.

Neem een stuk gekleurd fotokarton en schrijf met een 
embossing pen een bericht op het fotokarton. Als alterna-
tief kun je gebruik maken van een embossing stempel! Dan strooi je wit embossing 
poeder op en smelt de letters met de föhn. Scheur de ran-
den van het fotokarton willekeurig af, breng 4 3D zelfk le-
vende foam pads op de hoeken aan en plaats deze in de 
rechter benedenhoek van je kaart.

Tot slot, wikkel je het zilverkleurige koperdraad om de 
kaart (direct bij de vouw). Draai de eindstukken in elkaar en knip het overtollige 
draad met de zijsnijtang af.

De letters kun je ook voorschetsen - door het poeder 
wordt het later bedekt!
Om te smelten kun je de kaart ook op een broodrooster 
leggen - maar pas op, dat de kaart geen bruine vlekken 
krijgt en begint te branden!
Op het koperdraad kun je eenvoudig een paar bijpassende 
kleur kralen rijgen.Variante gold
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