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Eigenlijk moet je geen aandacht schenken aan uiterlijkheden ...
maar bij geschenken is een mooie verpakking een extra
hoogtepunt! Een mooi verpakt cadeau is gewoon
iets heel bijzonders!
Golfkartonrol

Knip uit het golfkarton, de gewenste breedte voor je geschenken uit. Leg
een vurenhouten schijf als test op het golfkarton en markeer met een potlood het te plakken oppervlak. Je mag natuurlijk niet de hele schijf vastplakken anders kun je de rol later niet
openen (zie afbeelding 2). Plak de schijven op het golfkarton.
Om de rol later te kunnen sluiten, plak je dunne stroken van het dubbelzijdig plakband op de afsluitﬂap. De
lengte van de ﬂap kun je zelf bepalen, de ﬂap moet in ieder geval over de voorste rand vallen.
Snijd uit het rode knutselvilt een rode dennenboom uit en omwikkel hem voorzichtig met zilverkleurig draad.
Begin en einde moeten op de achterzijde zijn. Met een beetje alleslijm schuin op de afsluitﬂap plakken en
stevig aandrukken.

1.

3.

Knip een rood vilten ster uit en omwikkel deze ook, laat de draad nog ongeveer 20 cm uitsteken. Plaats de
ster op de ﬂap en wikkel de draad om de rol.

Benodigde materialen:
golfkarton naturel, rood knutselvilt, haakdraad in zilver, servet,
transparant papier, servetten lijm, satijnen lint in crème 6 mm, glas-was
parels 4 mm, motief karton, rocailles in wit,
1 glas-was parel in wit 4 mm, 2 vurenhouten schijven 40 mm

4.
Benodigd gereedschap:
onderlegger, schaar, potlood,
dubbelzijdig plakband,
alleslijm, penseel

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

© Aduis

2.

N° 101.867

Knutselidee

com

Mooie geschenkverpakkingen

Lekkernijenzak met engel

Knip de sjabloon van de zak uit en breng deze over op het motief karton.
Knip precies en buig de twee horizontale lijnen om. Plak met een stuk
dubbelzijdig plakband het snoepgoed op het rechthoekige bodemoppervlak. Een satijnen lint 2x om het smalste punt wikkelen en een strik
knopen.
Pak voor de engel een ca. 50 centimeter stuk haakdraad in zilver. Rijg 10
witte rocailles op en rijg de draad vanaf de 9de kraal weer terug tot de
eerste kraal (zie afbeelding onderaan de pagina). Nu rijg je op het andere
uiteinde van de draad 9 kralen op rijg deze weer van de een na laatste
kraal terug naar het begin. Nu wissel je weer van draad en rijgt 8 kralen
op … Tot slot heb je dan nog maar 1 kraal, door welke beide draden worden geregen (zie afbeelding onderaan de pagina).
Voor de vleugels rijg je op elk draadeinde 8 rocailles op en rijgt de draad
dan terug door de individuele kralen. Dan rijg je de grootste glas-was
parel door beide draden.
Op een van de twee draden rijg je de laatste 6 rocailles op en rijgt door
de 1ste kraal naar de grote glas-was-parel weer terug. Draai de twee
draden samen en leg er een knoop in. De engel aan een satijnen lint
bevestigen.

rij 10

rij 1
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CD hoesje

Knip de sjabloon uit en breng deze over op het extra sterke
transparant papier. Knip het uit en plak het op de plakranden
aan elkaar. Denk na over welke servetten motief je wilt hebben
voor het hoesje. Knip het uit en verwijder de twee onderste lagen van het servet. Smeer 1 kant van het hoesje dun met servettenlijm in en leg het motief voorzichtig erop. Smeer het met een
droog penseel voorzichtig glad. Daarna het motief met een dun
laagje servettenlijm bestrijken. Met de tweede zijde herhaal je
hetzelfde, echter pas als de eerste zijde droog is.
Snijd uit het rode vilt weer een boom en 2 sterren in verschillende maten. De vilten boom wordt met haakdraad omwikkeld en opgeplakt. De ster met gat rijg je op het satijnen lint. Wikkel het lint 2x om het opgedroogde hoesje en bind het lint aan een zijde met een knoop aan elkaar. Plak een kleinere ster op de ster met het
gat. Dan ontbreekt nu alleen nog de kralenster!

TIP:
Ook met motief karton gemaakt ziet het cdhoesje er geweldig uit! Bovendien kun je
daarin niet alleen cd‘s maar ook waardebonnen of kaarten cadeau geven!
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Parelster voor cd-hoesje

Voor de bruine ster neem je weer het zilveren haakdraad. Rijg 3 glaswas parels in het midden van een 50 cm lange draad op. Neem nog een
parel en rijg deze door de beide draden. Hierdoor ontstaat de eerste
punt (afb. 1). Buig een draad naar links en een naar rechts. Rijg steeds 3
sterpunten met een draad.
Rijg 5 parels op de draad en rijg de draad door de 2de parel van de
voorkant weer door. Zorg dat er geen afstand tussen de parels is! Misschien moet je ook de punt met de vingers een beetje in vorm brengen.
Zo maak je overige vier punten. Tot slot rijg je 1 parel weer op de beide
draden. Deze draden moet je dan nog door een andere parel rijgen,
zodat de laatste parel mooi in het midden van de cirkel ligt. Bevestig
vervolgens het satijnen lint.

1.

2.

3.

4.

TIP:
Als je de parelster in het midden gesloten wilt hebben, hoef je alleen maar een parel door de beide
draden te rijgen en in het midden te plaatsen.
Dan weer door een parel in de buurt rijgen.

Benodigd gereedschap:
onderlegger, schaar, potlood,
dubbelzijdig plakband,
alleslijm, penseel

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

© Aduis

Benodigde materialen:
golfkarton naturel, rood knutselvilt, haakdraad in zilver, servet,
transparant papier, servetten lijm, satijnen lint in crème 6 mm, glas-was
parels 4 mm, motief karton, rocailles in wit,
1 glas-was parel in wit 4 mm, 2 vurenhouten schijven 40 mm

Knutselidee

© Aduis

plakrand

plakrand

CD hoesje

com

CD hoesje

N° 101.867

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

Knutselidee

com

© Aduis

Kartonnen zak

Kartonnen zak
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