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Kaft van een schrift met design papier
Geef je schooldag wat meer kleur en maak je eigen kaft voor
je schrift. Deze kun je geheel naar eigen wens ontwerpen en
versieren! Veel plezier bij het maken!

1

Sla de eerste zijde van het schrift open en plaats het
ondersteboven op een onderlegger. Met een cutter of
een speld de hoeken van het veld dat beschreven dient
te worden aangeven.

2

Open nu het schrift in het midden. Plaats het op
het effen papier en teken de omtrek met een potlood na.

3

Daarna weer de eerste zijde openslaan,
van binnen de hoeken van het veld
dat beschreven dient te worden inprikken en zo op het onderliggende papier
overbrengen.
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Kaft van een schrift met design papier
Nu uit het effen papier (afhankelijk van de kleur speciﬁcaties van de
leraar / lerares), de omtrek met een liniaal en cutter uitsnijden.

4

Voor het venster de punten van het rechthoek verbinden en uitsnijden. Nu heb je een sjabloon, die je voor andere schriften
met dezelfde grootte en van hetzelfde merk kunt gebruiken.
Voor grotere schriften kan het zijn, dat je meerdere stukken papier
nodig hebt, zodat het gehele schrift bedekt is. Daartoe kun je het
beste de twee delen met plakband aan de binnenzijde aan elkaar
plakken.

5

De kaft kun je naar wens versieren. Het is alleen belangrijk
dat de basiskleur voor iedereen duidelijk zichtbaar blijft. Je
kunt dus het beste discreet decoreren en ton-sur-ton kleuren
gebruiken.
Hier werden bijvoorbeeld strepen en details uit een qua
kleur bijpassend design papier geknipt en opgeplakt.

6

Tot slot de omslag met het schrift in een doorzichtige plastic
omslag plaatsen.
Zo raakt de omslag niet versleten en kan vele jaren worden
gebruikt, omdat alleen in het schrift wordt geschreven en
het schrift dus kan worden vervangen.
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