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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:
papieren zakken gekleurd,
transparant papier 
acrylverf, 
decoratief materiaal (stickers, sierstenen ...) 

Lichtenzakken met tekst 
Klanten upload van mevrouw Leisch 

Benodigd gereedschap:
schaar, 
hobbymes, 
lijm, liniaal, 
penseel, potlood, gum
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Een geschenkzak met een persoonlijke boodschap!  
De ontvanger kan de zak dan als lichtzak gebruiken.

Breng de gewenste sjabloon op transparant papier over. Voor rechte lijnen met een liniaal 
werken! Transparant papier omdraaien en op de geschenkzak overbrengen. Zorg ervoor dat de 
letters voldoende afstand houden tot de rand, de bodem of de bevestiging van de handvaten, 
omdat de zak anders instabiel wordt! 

Plaats een stuk karton of een knutselmat in de papieren zak. Met een hobbymes de letters uit-
snijden. Werk ook hier weer met een liniaal! De nog zichtbare potloodlijnen uitgummen. 

De zak op een vel papier leggen en van binnen tussen de letters lijm aanbrengen. Je kunt hier-
bij het beste gebruik maken van een plakstift of een lijmroller! Een vel transparant papier erop 
leggen en met een boek verzwaren.

Benodigd gereedschap:
schaar, 
hobbymes, 
lijm, liniaal, 
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Na het drogen kan de zak naar hartenlust worden ver-
sierd met sjablonen, motieven, linten, sierstenen of eigen 
tekeningen. 

Later kan de zak nog met een LED-lichtketting c.q. een LED theelichtje worden gebruikt. 
Nooit een echte kaars in de zak plaatsen - BRANDGEVAAR!
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