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Materiaal:
pak „Merci“
printer
schaar
plakband
eventueel een pen

Werkwijze:

Merci - chocolade
voor Moederdag

Individuele

supersnel last-minute geschenk 

Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

gemakkelijk

ca. 1 uur

Knutselidee
Nr. 104.731 – Merci geschenk

Print de gewenste sjablonen in kleur uit. Let op: 
Zorg ervoor dat je de „werkelijke grootte“ bij de 
afdrukinstellingen instelt, en knip ze vervolgens 
netjes uit.

Neem nu een Merci en leg deze op het sjabloon 
– deze eenvoudigweg eromheen wikkelen en op de 
achterkant vastplakken! Herhaal dit proces met alle 
chocolaatjes en stop ze vervolgens weer in de verpakking.

Als omslag kunt u nu het origineel of het uitgeprinte 
sjabloon gebruiken en deze erop plakken.
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voor het knuffelen

voor het koken - alleen bij 
jou smaakt het zo lekker

voor alle prachtige 
gesprekken

voor het loslaten

voor het vingers 
kruisen

voor het laten  
maken van fouten

voor mijn zus voor de  
geborgenheid

voor het meeleven

voor het samen 
huilen

voor mijn broers  
en zussen

voor je vertrouwen

voor het kracht 
geven

voor het midden in de 
nacht ophalen

voor mijn broer voor ALLES voor het troosten voor het luisteren
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voor het in de ar-
men nemen

voor je liefhebbende 
woorden

voor je altijd  
luisterend oor

voor mijn  
mooie jeugd

voor je hulp

voor het opvrolijken

voor alle mooie  
herinneringen

voor je lach voor je 
geheimhouding

voor het stoeien

voor je  
betrokkenheid

dat je me op de wereld 
hebt gebracht

voor je  
onvoorwaardelijke liefde

dat je mijn  
moeder bent

voor je begrip

voor het tranen 
drogen voor je adviezen

dat je er altijd  
voor me bent
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