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Benodigde materialen:
- passe-partout kaart
- transparant papier
- pluster pen wit
- satijnen koord
- metalen-mondstuk fijn

Benodigd gereedschap:
- lijm
- cutter
- schaar
- potlood
- liniaal

Passe-partout windlichtkaart
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Passe-partout windlichtkaart
Tover met het oppuf-effect buitengewone kaarten die je  

als sfeervolle windlichtjes kunt gebruiken!

Print eerst de sjabloon uit en 
knip deze langs de lijn uit.

Knip daarna een stuk wit trans-
parantpapier uit met de volgende 

afmetingen: 17,5 cm x 11 cm.

Leg het transparante papier en de 
sjabloon in het midden van de passe-

partout kaart achter het venster.

Benodigde materialen:
- passe-partout kaart
- transparant papier
- pluster pen wit
- satijnen koord
- metalen-mondstuk fijn

Benodigd gereedschap:
- lijm
- cutter
- schaar
- potlood
- liniaal
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Passe-partout windlichtkaart

Tip 1: Plaats het 

mondstuk niet op het 

papier, maar werk „in 

de lucht“. Zo blijft het 

mondstukje schoon en 

maakt dunne lijnen.

Draai de kaart om. Schroef 
op de pluster-pen het meta-
len mondstukje en teken het 
motief na.

Laat alles goed drogen.

Plak nu het transparante papier 
van achter in het venster.

Breng een gaatje links en rechts ge-
centreerd op de rand van de kaart aan.

Benodigde materialen:
- passe-partout kaart
- transparant papier
- pluster pen wit
- satijnen koord
- metalen-mondstuk fijn

Benodigd gereedschap:
- lijm
- cutter
- schaar
- potlood
- liniaal
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Passe-partout windlichtkaart

Let op: Gebruik 

alleen LED waxinelicht-

jes, anders bestaat 

kans op brandgevaar!

Knip een stuk gekleurd papier met 
een afmeting van 17,5 cm x 11 cm uit, en 
breng hier een tekst voor je dierbaren 

op aan. Leg het los in de kaart.

Bind de kaart met een bijpas-
sende kleur satijnen koord samen 
en geef het samen met een LED 

waxinelichtje cadeau.

Tip 2: Je kunt de 
kaart ook met een deco-
ratief lint tot een driehoek 
aaneenbinden en met het 
LED-waxinelichtje erin 

neerzetten.

Benodigde materialen:
- passe-partout kaart
- transparant papier
- pluster pen wit
- satijnen koord
- metalen-mondstuk fijn

Benodigd gereedschap:
- lijm
- cutter
- schaar
- potlood
- liniaal
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Passe-partout windlichtkaart

Sjablonen
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