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N°xxx.xxx - Titel Bastelidee

Materiaal:

Werkwijze:

fotokarton zwart
boek Zauberhafte Blütenträume
katoenen koord zwart

papieren zakken wit
schaar, liniaal
potlood

Nr. 104.519 - Cadeauverpakkingen

met kleurplaten

Cadeau-verpakkingen
Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemakkelijk

Zencolor kaart: Knip hiervoor uit het zwar-
te fotokarton een rechthoek van 15 x 10,5 

cm en vouw het in het midden dubbel.
Knip daarna een stuk Zencolor papier van 12  
x 8 cm uit en plak het in het midden van de 
kaart. Print voor de enveloppe het sjabloon 
uit, breng het over op het Zencolor-papier, 

knip het uit en plak het op.

ca. 1/2uur
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Nr. 104.519 - Cadeauverpakkingen

Zencolor geschenkdozen: Breng hiervoor 
de sjablonen zonder gaten over op het 
zwarte fotokarton en knip ze uit. Knip voor 
het pyramide doosje 4 driehoeken uit het 
Zencolor-papier en plak ze in het midden 
op. Knip voor de Pillowbox een strook Zen-
color papier van 15 cm x 5 cm uit en plak 

hem in het midden op. 

Zencolor cadeau-hanger: Knip eerst uit 
zwart fotokarton een vierkant van 6 x 6 
cm en een cirkel met een diameter van 6 
cm. Knip dan uit het Zencolor-papier een 
vierkant van 4 x 4 cm en een cirkel met 
een diameter van 4 cm. Plak het Zencolor 
papier in het midden op, stans een gat en 
haal hier het zwarte katoenen koord door. 

Zencolor cadeauzakken: Knip uit het 
zwarte fotokarton een rechthoek van 16 x 
19 cm uit. Print vervolgens het sjabloon uit 
en knip deze uit. Breng het sjabloon met 
een potlood over op het Zencolor papier 
en knip het uit. Plak het motief in het mid-
den van het zwarte fotokarton op en plak 

het op het geschenkzakje. 
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