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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:
fotokarton of inlegvellen, karton met motief,
Washi Tapes, knopen,
verschillende linten,
bierviltjes vierkant, stickers

Benodigd gereedschap:
schaar,
stift ,
lijm, liniaal,
foto’s, pons

Scrapbook vellen
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Materiaal

Gereedschap

Foto‘s van mooie momenten kunnen gemakkelijk met wat  
creativiteit tot prachtige fotobladen of fotoboeken worden  

omgetoverd.

Deze manier om foto’s in scene te zetten noemt men scrapbooking. Hier worden niet gewoon 
foto’s ingeplakt maar worden verhalen verteld. Naast foto’s kunnen ook entreebewijzen, vlieg-
tickets, of speciale herinneringen mee worden ingeplakt. De gemaakte pagina‘s zijn ook ge-
weldige geschenken voor speciale lieve mensen. Men kan van alles en nog wat bij het knutselen 
gebruiken zoals aangespoelde voorwerpen, linten, knopen ...  
Wij hebben onze voorbeelden met zeer weinig materialen gemaakt:

fotokarton wit,
karton met motief,

bijpassende kleur linten,
stickers,

blanco bierviltjes,
Washi Tapes,

knopen

potlood,
schaar,
liniaal,
lijm,
pons

Voorbereiding:
Knip uit het fotokarton het gewenste formaat uit. Je kunt in plaats van het witte fotokarton 
ook karton met een motief of inlegvellen gebruiken. Daarna verzamel je qua kleur bijpassend 
materiaal: Washi Tapes , stickers , afbeeldingen, een leeg bierviltje ... 
Vervolgens bedenk je waar je de afbeeldingen wilt plaatsen.

Scrapbook vellen
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Scrapbook vellen

Kerstmis:
1. Plak een strook karton met motieven in 
het onderste gedeelte. Versier de randen van 
de afbeelding met Washi Tape en plak het 
schuin ten opzichte van de stroken op.
2. In het bovenste gedeelte plak je schuin 
een stuk zijden lint op. Van boven naar be-
neden plak je een qua kleur bijpassend lint in 
netvorm op en daarop leg je bovendien nog 
een stuk zijdenlint.
3. Plak de kleinere afbeelding op de plaats 
waar de linten elkaar kruisen.
4. Ten slotte plak je nog een paar stickers 
op.

Lampionnen knutselen in de kleuterklas:
1. Plak 2 stroken Washi Tape op het foto-
karton en plak de eerste afbeelding op.
De hoeken en randen zijn meestal versiert – 
dit gaat heel snel met leuke stickers.
2. Beplak het blanco bierviltje met Washi 
Tape en breng de foto iets gedraaid erop 
aan. Plak de foto met het bierviltje ook op 
de Washi Tape stroken.
3. Plak nog 2 stroken Washi Tape in het bo-
venste gedeelte en verbind zo de afzonder-
lijke elementen met elkaar. De eerste pagina 
is al klaar en kan als een geweldige herinne-
ring in de kinderkamer of als een klein 
cadeautje voor oma en opa dienen.
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Koekjes bakken:
1. Plak een qua kleur bijpassende kleur strook karton met motief van onder naar boven op.
2. Breng een paar decente strepen Washi Tape in de tegenovergestelde richting op.
3. Over het karton met motief nog een strook lint in netvorm opplakken en de eerste foto vast-
zetten.
4. Een rechthoek uit het karton met motief knippen, opplakken en de tweede foto vastzetten.
5. Een kleinere foto gecentreerd op het lege bierviltje plakken, boven nog een gat stansen. Het 
bierviltje met Washi Tape versieren en een zijden lint inrijgen. Deze vervolgens op het blad 
vastmaken. Het bierviltje blijft bewegen!
6. Tot slot alles nog met knopen en stickers versieren.
In combinatie met een paar zelfgebakken koekjes is dit een geweldig cadeau voor je geliefde of 
voor een dierbare vriend!

Scrapbook vellen

Scrapbooking kent geen grenzen met zijn talrijke variatiemogelijkheden – er kunnen werkelijk 
alle materialen worden gebruik! Hier zijn een aantal recycling ideeën:
 
- krantenpapier,
- inpakpapier,
- pagina’s uit een boek ... Veel plezier!




