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Benodigde materialen:
krimpfolie,
permanent marker 1-2 mm zwart,
permanent markers bont

Benodigd gereedschap:
oven, aluminiumfolie, revolver-
tang, nagel- of silhouette-
schaar, nagelvijl

Labels gemaakt van krimpfolie
Klanten upload 

van

mevrouw Leisch - Dank u wel!
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Deze geweldige labels zijn de 
juiste reclame voor je creatieve 
knutselwerkjes. Spreuken als 
„zelfgemaakt“, „handmade“, 

„made with love“, etc. pimpen 
je knutselwerkjes op.

Plaats de krimpfolie met de ruwe kant naar 
boven op de gespiegelde sjabloon en teken met 
een dunne, waterbestendige, zwarte permanent 
marker de gewenste letters na.
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Kies nu een bijpassend kader uit en met een pot-
lood op de krimpfolie overbrengen. Deze kan nu nog 
naar wens worden ingekleurd. Het meest geschikt 
zijn kleurrijke permanent markers. Je kunt echter 
ook gebruik maken van gewone kleurpotloden en 
stiften, het resultaat is dan echter niet veegvast 
en moet vervolgens worden bekleed met koudglazuur.
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Knip vervolgens het label langs de potloodlijn uit 
en gum de potloodstrepen weg. Voor meer complexe 
kaders is een nagel- of silhouetteschaar het meest 
geschikt. Voor rechte lijnen een liniaal en knut-
selmes. Met een revolvertang nog één of meerde-
re gaten in het label stansen, zodat deze op kan 
worden opgehangen.
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Nu moet je de folie volgens de beschrijving in de 
oven krimpen. Dit dient op een absoluut kreukvrij 
en schoon stuk aluminiumfolie te gebeuren, omdat 
anders het oppervlak wordt beschadigd. De labels 
uit de oven halen, met een stukje aluminiumfolie 
afdekken en geperst in een boek laten afkoelen.

Tot slot met een fijne nagel vijl de scherpe ran-
den iets schuin vijlen en klaar zijn je persoon-
lijke labels!
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Sjablonen:



N° 104.093

©
 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.

Sjablonen:


