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Kerstgeschenkzakken

Benodigde materialen:
gekleurd tekenpapier,
strozijde, Glimmerpaint zilver,
facetkralen,
nylondraad, wit papier

Benodigd gereedschap:
onderlegger, cutter, liniaal,
lijm, plakband, pen/potlood,
gum,
revolvertang
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Kerstgeschenkzakken
De ideale verpakking voor kleine geschenken en snoepjes. Door de liefdevolle versiering komt het 

geschenk nog meer tot zijn recht.

Knip de sjabloon voor de zakken precies uit. De vleugels kun je het 
beste met een cutter of een kunstenaarsmes uitsnijden. Plaats de 
sjabloon op het gekleurde tekenpapier, teken de omtrek na en knip 
het uit. 

Voor de lus een strook van 18 cm lang en 2 cm breed uit hetzelfde 
papier knippen/snijden.
 

Voor de kleinere kwart cirkel wordt bij de grotere sjabloon de 
onderste stippellijn bijgeknipt, op een stuk wit papier overgebracht 
en uitgesneden. De binnenste rand van de zak wordt met strozijde 
„bekleed“. Daarvoor een strook snijden (50 x 6 cm). De rand van de 
zak en/of strozijde met een golfsnede schaar golvend knippen.

Met de revolvertang in de golfranden kleine gaten stansen. Het 
witte papier aan de onderste rand van de zak plakken. Met Glim-
merpaint in zilver de golfranden en de engelvleugels natekenen. Op 
het witte papier op de punt van de zak cirkels en sterren in zilver 
tekenen.

De uitgestanste cirkels met een spons en zilververf licht betten en 
accenten aanbrengen.
Een boodschap als „hemelse groeten“ of „Merry Christmas“ in je ei-
gen handschrift met een potlood voorschrijven en met een gelpen in 
zilver natekenen. Het potlood kan na het drogen worden uitgegumd.

Afzonderlijke sterren en golvende lijnen optekenen.
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Kerstgeschenkzakken
Na het drogen aan de binnenkant van de zak (over de rechter of 
linker vleugel) de papieren strook als een lus inplakken.
Aan de binnenkant (onder de gaten) langs de rand, plakband aan-
brengen. Stuk voor stuk, het strozijdepapier opplakken, om de 3-4 
cm een vouw leggen. 

De nylondraad door de kraal steken, samenknopen, aan het tweede 
einde ook samenknopen. Met een strook plakband aan de onderste 
punt van de zak (binnen) vastplakken, zodat ca. 3 cm draad en de 
kraal onder bungelen. 

Ten slotte een strook dubbelzijdig plakband aan de zijkant van de 
buitenkant van boven tot vlak voor de punt aanbrengen en de folie 
verwijderen. De zak voorzichtig oprollen en beide kanten, ca. 5 mm 
overlappend, op elkaar plakken.

In deze zakken niet alleen 
vleugels maar ook sterren of letters wor-
den gesneden. Daarvoor kan men ook 
eenvoudig een motiefstans gebruiken! 

Voor Nieuwjaar is het jaartal 
geschikt!

Tip - variatiemogelijkheid
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