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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.

Benodigd materiaal:
dubbele kaarten rechthoekig - rood, bouillon effectdraad - goud, 
houten sterren, decoratief pomponlint, sticker boom, embossing 
pen, embossing poeder - goud, qua kleur bijpassend satijnen lint

Benodigd gereedschap:
lijmpistool (warm)
lijm,
schaar

Tafelkaartjes
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Maak snel originele tafelkaarten, die het hart van alle gro-
te en kleine gasten sneller laat slaan.

Voorbereiding:

Kaart „Sara“
Knip van het decoband de juiste lengte af en plak het op de 
kaart. Daarna verwijder je voorzichtig de sticker en plakt deze in 
de onderste rechterhelft van de kaart (zie afbeelding 1).

Knip de kaarten in het midden uiteen en vouw ze eenmaal in het midden.

Kaart „Leo“
Eerst moet je de 3 sterren omwikkelen met de bouillondraad.  
Vervolgens plak je ze op de kaart (zie afbeelding 2). 
Tip: Als de sterren niet blijven plakken, kun je ze met het 
lijmpistool opplakken.

Kaart „Marie“

Tekst

Knip het wit-gouden lint weer op de juiste lengte af en  
plak deze op de kaart (zie afbeelding 3).

Schrijf de naam met de embossing pen op de gewenste plaats.
Strooi het embossing poeder over het schrijven.
Daarna tik je voorzichtig het overtollige poeder af. Vervolgens neem je het heteluchtpi-
stool en verwarm je de tekst op een afstand van ongeveer 10 cm, zodat het poeder smelt.
Laat de tekst vervolgens goed afkoelen.
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