
N° 101.878

©
 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.

Benodigde materialen:
fotokarton in wit,
inpakpapier in kerstsfeer
rond bord, Ø ca. 28 cm, linten,
koord, bellen, splitpennen

Benodigd gereedschap:
plakstift,
dubbelzijdig plakband,
potlood, schaar,
eventueel een priem

Kerst puntzakken
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Kerst puntzakken
Een ideaal geschenk voor zoetekauwen zijn deze 

feestelijke zakken die met diverse lekkernijen kunnen 
worden gevuld.

Voor de blanco zak neem je een bord en breng je de omtrek over op het fotokarton.
Uitknippen en 1/3 van de cirkel in de vorm van een taartstuk uitknippen. De ontstane vorm dient 

als ruwe vorm en als een sjabloon voor het inpakpapier.

Zodra al het inpakpapier met behulp van de sjabloon uitgeknipt is, het fotokarton tot een puntzak 
vormen met plakband vastzetten.

Het uitgeknipte papier met een snede delen. Daarna het inpakpapier mengen en steeds twee ver-
schillende soorten papieren met een plakstift op de blanco vormen plakken. Bij de papier over-

gangen met dubbelzijdig plakband steeds een stuk lint opplakken.

In de zijkanten van de zak een gat voorprikken en als hengsel hetzelfde lint als op de zak met een 
splitpen bevestigen. Een klein belletje met een koord in bijpassende kleur aan het hengsel binden.

TIP 1
Je kunt de zakken ook met karton met een motief knut-

selen om zo het inpakpapier te besparen!

TIP 2
De zakken zijn ook geschikt voor een advent kalen-

der. Daarvoor eenvoudigweg nog de nummers 1-24 op 
de voorkant aanbrengen (stickers, nummer van vilt, 

houten nummers ...). 




