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Boekenlegger

Zoo

Benodigde materialen:
motiefblok / papier,
stickers, raffi a in geel, ponsje,
fotokarton in geel, zwart en oranje

Benodigd gereedschap:
schaar, snij set,
cutter, lijm,
perforator
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Boekenlegger
Een ze l fgemaakte  boekenlegger  i s  gemakkel i jk 

te  maken  en  z ie t  e r  vee l  mooier  u i t  dan 

eze l soren  in  een  boek.

Gera f f ineerd  gev loch ten  word t  he t  to t 

een  ware  eyeca tcher.

Zoo

Snijd eerst de gewenste grootte van de boekenlegger 
(in dit geval 7 x 18 cm) uit het zwarte fotokarton (sjabloon 
1). Daarna snij je een iets kleiner stuk (ongeveer 6 x 17 
cm) uit het motiefkarton (sjabloon 2).

Nu snij je met behulp van de snij set of een cutter 5 
verticaal lopende insneden in het motiefkarton 
(zie sjabloon 2).

Nu snij je 9 vlechtstroken (6 x 1 cm) uit het gele 
fotokarton. Vervolgens de stroken door de insneden 
vlechten – de uiteinden met wat lijm bevestigen.

Nu plak je het motiefkarton op het zwarte fotokarton en 
versier je de boekenlegger nog met stickers, stansdelen, 
sierstenen, glitter, ...

Tot slot knip je nog twee stukken bast in geel af. Stans 
met de perforator een gat in de boekenlegger en haal de 
raffi a door het gat. KLAAR.

Benodigd gereedschap:
schaar, snij set,
cutter, lijm,
perforator

Benodigde materialen:
motiefblok / papier,
stickers, raffi a in geel, ponsje,
fotokarton in geel, zwart en oranje
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Sjabloon
1

S j a b l o n e n

Sjabloon
2

Benodigd gereedschap:
schaar, snij set,
cutter, lijm,
perforator

Benodigde materialen:
motiefblok / papier,
stickers, raffi a in geel, ponsje,
fotokarton in geel, zwart en oranje


