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Paasmandje vouwen variant 3
En zo wordt het paasmandje gemaakt:
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Pak een vierkant stuk papier 30,5 x 30,5 cm.
Het papier op de afbeelding is scrapbook papier. Verdeel het papier in 9 gelijke vakjes
van 10 x 10 cm. Zie afbeelding.
Knip het blaadje op de stippellijn in en vouw
de andere vouwlijnen.
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Vouw twee hoekvierkantjes naar elkaar en
plak deze tegen elkaar. Vouw nu het vierkantje tussen deze twee vierkantjes omhoog en
plak deze tegen de al tegen elkaar geplakte
vierkantjes aan. Herhaal dit aan de andere kant.
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Nu ga je een hengsel maken. Deze kun je versieren
hoe je wilt. Hier hebben we het hengsel 3 cm brede
strook van een A4tje afgeknipt (in de lengte). Daarna hebben we nog een tweede strook van een andere
kleur afgeknipt deze is 2 cm breed. Met een kartelschaar
knippen we een smalle strook van de zijkanten (strook 2 cm)
weg zodat er een mooie sierstrook ontstaat. Deze plakken we
op de strook van 3 cm.
Maak nu de versierde strook vast aan het mandje. Dit kun je
doen met lijm of met dubbelzijdig plakband.
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De zijkanten hebben we versierd met twee cirkels
(een van 5 cm en een van 4,5 cm) die we op elkaar hebben geplakt. Hierop hebben we een bloem geplakt die
we uit hetzelfde papier hebben geknipt als de cirkel
van 5 cm. Als laatste plak je in het midden van de bloem een
strasssteentje.
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Benodigd materiaal:

Benodigd gereedschap:

Karton in verschillende kleuren en motieven
decoratiesteentjes

schaar en contourschaar
potlood, liniaal
lijm en dubbelzijdig plakband

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Veel plezier.
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