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Knutselidee

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

Benodigde materialen:
gekleurde papieren zakken groot,
naturel-papier, lint,
servetten met motief, servetten- en edelsteenlijm,
glitterlijm, sierstenen en wiebelogen

Benodigd gereedschap:
liniaal en potlood,
schaar,
varkenshaarpenseel,
UHU stick

Kleurrijke geschenkverpakkingen
Klanten upload van Birgit Leisch
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Knutselidee

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

Kleurrijke geschenkverpakkingen
Nooit meer saaie geschenkverpakkingen!

Met gekleurde blanco papieren zakken, naturel-papier en de servettentech-
niek heeft men in een mum van tijd een individuele zak gemaakt.

Stap 1

Stap 2

Knip uit het naturel-papier een rechthoek met de 
maten 16 x 19 cm uit.

Het naturel-papier moet ongeveer dezelfde kleur 
hebben als het servet, zodat je de overgang erna 

niet ziet.

Plak het papier nu met de UHU stick in het midden op 
de zak, zodat een 1 cm brede rand zichtbaar blijft. 

Strijk er met een liniaal stevig overheen.

Du brauchst: papieren zakken,naturel-papier,servet met motief,servettenlijm,UHU stick,glitterlijm,sierstenen en lijmbreed lint,schaar,
liniaal,varkenshaarpenseel
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Knutselidee

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

Kleurrijke geschenkverpakkingen

Laat alles goed drogen.
Nu maak je een strik om het handvat van de tas. 
Met een glitterlijm (pen), kun je nog de naam van 

de ontvanger of een bericht op het lint aanbrengen.

Stap 3

Knip nu uit een willekeurig servet een groot of 
meerdere kleine motieven uit. Scheid de bovenste 

laag met de motieven van de onderste lagen.

Je kunt de individuele elementen nog met wiebelogen of sierstenen verfraaien.
In plaats van het naturel-papier, kun je ook gebruik maken van restjes behang of handge-

schept papier. Het mag echter niet te dun zijn!

Stap 4

Stap 5

Tips:

Vervolgens plaats je de motieven op het naturel-
papier en smeer je voorzichtig een beetje servet-
tenlijm van binnen naar buiten over het motief. Je 

kunt hiervoor het beste een zacht penseel gebruiken. 
Zodat je de overgang van het servet op het naturel-
papier niet ziet, smeer je ook het naturel-papier met 

servettenlijm in. Nu glanst alles gelijkmatig.




