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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- leeg en gewassen-chips doosje
- structuurbehang
- servet met motief
- servetlijm

Benodigd gereedschap:
- cutter
- liniaal
- potlood
- schaar

Kinderspaarpot

Klanten upload van mevrouw Leisch

Dank u wel!
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- leeg, gewassen-chips doosje
- structuurbehang
- servet met motief
- servetlijm

Benodigd gereedschap:
- cutter
- liniaal
- potlood
- schaar

Kinderspardose
Met een zelfgemaakte spaarpot, wordt sparen nog leuker? 

Pak een lege chips koker en laat je creativiteit de vrije loop!
Veel plezier!

- Snijdt eerst met een cutter en een liniaal in het 
midden van de deksel een sleuf (ca. 4 cm x 0,5 cm).
- Snijdt een stuk van het structuurbehang zo op 
maat, dat je het gemakkelijk een keer rond de chips 
koker kan wikkelen en het een beetje overlapt  
(hier 25 cm x 7,9 cm).

- Knip nu uit het servet het gewenste motief.
Voor kleine motieven kun je het beste een silhouet-
schaar gebruiken.
- Verwijder daarna de onbedrukte servetlagen.

- Leg het motief op het structuurbehang en smeer 
het van het midden uit naar buiten in met servetten-
lijm.
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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
- leeg, gewassen-chips doosje
- structuurbehang
- servet met motief
- servetlijm

Benodigd gereedschap:
- cutter
- liniaal
- potlood
- schaar

Kinderspardose

- Breng nu nog de finishing touch aan met sierstenen 
en glitter en laat alles goed drogen.

- Nu kun je je spaarpot bekleden.
- Je kunt het structuurbehang het beste aan een kant 
met plakband vastzetten, wikkel het rond de koker en 
zet hem vast met lijm.
- Zet het geheel vast met een paperclip totdat het 
volledig droog is.

- Klaar is je individuele spaarpot!


