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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:
papieren zakken (gekleurd), lakstift wit,
kroontjes van kerstballen, sierstenen,
edelsteenlijm, gelpen zilver,
sjablonen

Benodigd gereedschap:
glazen, boeken, enz. om te 
verzwaren

Verfijnde geschenkzakjes 
met metalen sterren
Klanten upload van Frau Leisch
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Nooit meer 08/15 - geschenkzakjes!
Met kleur�ijke geschenkzakken, een lakstist , sjablonen, 
kroontjes van kerstballen, sierstenen en gelpennen kan 

men heel gemakkelijk een mooi zakje knutselen.

Eerst plaats je de bal- en kloksjablonen schuin op de zak en 
kleur je deze met een witt e lakstist  in. Voor een bijzonder intense 
kleur, kleur je het vlak 3 x in. Daar�a ver�ijder je de sjabloon 
voorzichtig en laat je de verf goed drogen!

In de t�ssentijd ver�ijder je het oogje van/uit het kroontje (om de 
draad door te rijgen) en buig je deze met een knutselhoutje of je 
vinger zo uit elkaar, dat een ster wordt gevor�d.

Als de verf volledig droog is, plak je nog ster�en met edelsteen-
lijm op de zak - met glazen, boeken enz. verzwaren en goed laten 
drogen!

Nu plak je in het midden van de ster nog sierstenen en teken je 
met de gelpen in zilver het ophangoogje voor de bal en de klok 
op.

Bijzonder mooi wordt de zak als je verschillende 

kroontjes van kerstballen gebr�ikt! Hier�oor 

verzamel je gewoon kroontjes van gebroken 

kerstballen!
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T i p :

Benodigde materialen:
papieren zakken (gekleurd), lakstift wit,
kroontjes van kerstballen, sierstenen,
edelsteenlijm, gelpen zilver,
sjablonen

Benodigd gereedschap:
glazen, boeken, enz. om te 
verzwaren

Verfijnde geschenkzakjes 
met metalen sterren


