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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.

Benodigde materialen:
kleurrijke papieren zakken,
karton met motief blauw,
sierstenen en edelsteenlijm,
Glitter Glue

Benodigd gereedschap:
transparant papier
potlood,
schaar,
UHU stick

Papieren zakken met motieven
Klanten upload door Birgit Leisch
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Papieren zakken met motieven

Benodigde materialen:
kleurrijke papieren zakken,
karton met motief blauw,
sierstenen en edelsteenlijm,
Glitter Glue

Benodigd gereedschap:
transparant papier
potlood,
schaar,
UHU stick

Met kleurrijke blanco zakken, 

resten karton met motief, glitter-

lijm en sierstenen kan men heel 

snel een individuele zak maken.

Zo wordt de zak gemaakt:

Knip uit het stuk karton met motief een 16 x 19 cm groot stuk uit, zo blijft aan elke kant 1 cm 
marge. Plak het in het midden van de zak en strijk er met een liniaal stevig overheen.

Je kunt ofwel een grote bloem of drie kleine bloemen opplakken. Trek het gewenste sjabloon 
met een zacht, stomp potlood over op het transparante papier.

Het transparante papier draai je nu om, en met een spits, hard potlood breng je nu de indivi-
duele delen op de achterzijde van een willekeurig stuk karton aan.

Stap 1

Stap 2

Stap 3
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Papieren zakken met motieven

Een leuke variatie kun je ook met een 
geschenkdoos knutselen.

Neem hiervoor weer een stuk karton met motief.
Plak hem zo op de doos, dat lelijke plaatsen 

of teksten en bedrijfslogo‘s schuilgaan.
Ook deze variant, kun je nog met Glitter 

Glue, sierstenen, kleurrijke linten en strikken 
versieren.

Knip de afzonderlijke delen uit. Voor de kleinere motieven kun je het beste gebruik maken 
van een spitse silhouetschaar.

Plak vervolgens een bloem, een steel en een bloempot samen.
Daarna leg je het volledige motief op de zak en lijmt het op de gewenste plaats op. Draai de 
zak om, leg er bij het drogen iets zwaars op, zodat alles goed op de juiste plaats blijft zitten.
Breng tot slot nog geweldige accenten aan met sierstenen en Glitter Glue en je zak wordt 

gegarandeerd een blikvanger.

Stap 4

Stap 5

Stap 6
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