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Nr.104.030 - Inpakpapier
Knutselidee

Materialen:
gekleurd papier in lila en donker violet
acrylverf in lichtgroen en violet
vilten koord Ø 8-10 mm in lichtgroen
vilten koord Ø 5 mm in lila

penseel
schaar
Transparant plakband
lijm
houten bloemen in naturel
noppenfolie

satijnen lint 6 mm in het licht groen
organza lint 10 mm in violet
pailletten in lichtgroen

Inpakpapier
- zelf gemaakt!

Wie kent het niet, vlak voordat je naar het 
verjaardagsfeestje gaat, moet het geschenk nog 

worden ingepakt, maar met uitzondering van inpakpapier 
met Kerstmannen is er niets meer.

De enige optie is om zelf inpakpapier te maken. 
Het wordt gemaakt met gekleurd papier, wat 

stukken koord, strikken en acrylverf. 
Met deze eenvoudige hulpmiddelen worden 

verbazingwekkende eff ecten behaald.
Het is zelfs doodzonde om het mooi geschenkpapier 

kapot te scheuren!

Moeilijkheidsgraad:Benodigde tijd: makkelijkca. 20 min.
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Knip eerst ongeveer de grootte van het 
benodigde geschenkpapier uit. 
Vervolgens beschilder je een kant van 
de houten bloem met lichtgroene 
acrylverf en drukt deze op het papier. 
Dit proces herhaal zo lang, tot het 
papier met enkele bloemen bedrukt is. 
Laat de verf vervolgens drogen! 
In de tussentijd plak je met alleslijm, in 
het midden van de bloem, een paillet in 
lichtgroen.

Zodra alles droog is, kun je het geschenk 
inpakken! Nu, verf je nog een gehele 
bloem in lichtgroen en laat deze drogen. 
Daarna bindt je een vilten koord in lila 
en een satijnen lint in lichtgroen om het 
verpakte geschenk. De lichtgroene 
bloem knoop je aan het satijnen lint. 
Klaar is je creatieve geschenkverpak-
king!

Begin weer met ongeveer de grootte 
van het geschenkpapier uit te knippen. 
Nu breng je de acrylverf in lichtgroen op 
de noppenfolie aan en drukt deze licht 
op het papier. Herhaal dit proces ook 
met paars! Daarna goed laten drogen! 
Beschilder een houten bloem met 
acrylverf in violet!

Zodra alles droog is, kun je het 
geschenk verpakken! Als decoatie 
bind je een vilten koord in 
lichtgroen, een satijnen lint in 
lichtgroen en een organza lint in 
violet om het geschenk. De houten 
bloem in violet knoop je weer aan 
het satijnen lint. Klaar is je creatieve 
geschenkverpakking!

Inpakpapier „bloemen“

Inpakpapier „stippen“
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