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Knutsel een grappige draaikaart met 3D-motief om ca-
deau te geven. De clou van het geheel is de draaiende 
schijf. Je kunt verschillende teksten of woorden op-

schrijven en dan gewoon de passende tekst bij de gele-
genheid kiezen en voor de uitsparing draaien.

Knip de sjabloon uit en teken deze op de dub-
bele blauwe kaart op. Op de kaart hoef je slechts 

de uitsparing die je later voor de boodschap/
felicitatie nodig hebt, en een punt precies in het 

midden van de kaart voor de splitpen aan te geven. 
De uitsparing kun je het beste met een hobbymes/

cutter verwijderen. Als draaischijf kun je het 
meegeleverde inlegvel gebruiken. Knip deze uit.

Met een naald prik je precies het midden van 
de kaart en de schijf door.

Schrijf nu je boodschap op de draaischijf. 
Teken hiervoor een tweede cirkel op, 2 cm van de 

rand.
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Neem het 3D-motiefblok en knip de clown en 
de bijbehorende 3D-onderdelen uit. Plak de 3D 
foampads op de 3D-delen en breng deze op de 

kaart aan. Het hoofd van de clown bedekt dan au-
tomatisch de splitpen.

ADUIS

Tot slot plak je nog de sierstenen gelijkmatig 
op.

Plaat de draaikaart op de juiste plaats en 
steek de splitpen erdoor en buig de pootjes uit 

elkaar.
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