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Benodigd gereedschap:
liniaal,
potlood,
knutselmes

Benodigde materialen:
dubbele kaart rechthoek wit,
stickers letters,
3D sticker,
plakband met motief
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Een verjaardagskaart is een blijk 

van waardering. Schenk een beetje 

vreugde met een zelfgemaakte  

verjaardagskaart.

Teken met behulp van een potlood 
en liniaal 6 dunne strepen met gelijke 
afstand op de kaart. Deze dienen als 
hulplijnen bij het recht opplakken van 
de tape.

1

2 Plak het plakband met motief met de 
rand tegen de dunne strepen. Bepaal 
hierbij zelf welke tape je tegen welke 
lijnen plakt.
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Neem nu de stickers en plak de tekst  
op de lijn, gum de dunnen potlood-
lijn uit en snij met het knutselmes de 
uitstekende delen motief plakband af.

Met behulp van een knutselmes en 
liniaal snij je op willekeurige plaats-
en bij het motiefplakband twee 
dunne snedes met een afstand van 
ca. 1 cm. Verwijder de tussenlig-
gende tape.

Gum de potloodlijnen weg. Plak nu 
de letters “HAPPY” in de lege tus-
senruimten.

Plak boven de tekst “Birthday” nog 
een gebak sticker. Klaar is de kaart 
om aan de binnenzijde beschreven 
te worden en cadeau te geven.

De laatste lijm wordt niet met mo-
tief plakband beplakt. Deze is be-
doeld om met stickers met woord 
Birthday op te plakken.
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