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materialen:
fotokarton of karton met een motief
sierstenen, letters van vilt, gestanste delen 
crêpepapier of bloemenzijde
linten en strikken

lijm, schaar
liniaal, potlood
vouwbeentje, paperclips

schoolzakkenMini-

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd::makkeljk ca. 0,5 uur

Knip eerst een van de sjablonen uit en 
breng deze over op fotokarton of karton 
met een motief. Bij de hoekige varianten 
worden de te vouwen randen met een 
vouwbeen gerild.

Vervolgens knip je de vorm netjes uit en 
vouw je de randen (bij de hoekige varian-
ten).
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Nu breng je op de bovenste rand lijm 
aan, laat het wat aandrogen en plak het 
crêpepapier op. Het wordt daarbij ietwat 
geplooid geplaatst. Laat daarna drogen!

Tot slot plak je nog de gehele zak in 
elkaar - breng op de plakranden lijm aan, 
laat kort drogen en druk stevig op elkaar. 

Zet het geheel tijdens het drogen vast 
met een paar paperclips. Na het drogen 
kun je de zak vullen en dichtbinden - 
KLAAR!

Tips en ideeën 
voor het vullen:

natuurlijk zoetigheden zoals snoep, chocolade, 
jelly beans, druivensuiker, lolly‘s, chocolade 
eieren, enz.
iets gezonds zoals een appel, noten, gedroogd 
fruit, mueslirepen, volkoren koekjes, enz.
etiketten
pennen en vulmiddel
grappige gum
boekenlegger
stickers
portemonnee
horloge
stuiterbal
tegoedbon
pionnen
bellenblaas
sieraden
vriendenboek
sleutelhanger
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sjabloon 1:
„hoekig“

---- p
lakrand

en ----
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---- plakranden ----

sjabloon 2:
„rond“
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---- plakranden ----

sjabloon 3:
„4 hoeken“


