
Geen idee? Wij wel !  Meer knutseltips op debanier.be

WERKBESCHRIJVING VALENTIJNCHOCOLADE: MET BESTAANDE MAL
Valentijn is een leuke tijd om iemand te verwennen die je leuk, 
lief of gewoon aardig vindt. Lekkere chocolaatjes in deze leuke 
verpakking voor je mama omdat ze zo lief is, of om de juf te 
bedanken die je altijd zo goed helpt, of voor die ene jongen die 
je stiekem toch zo leuk vindt. 

NODIG

Pralines   
0379545 Gietmal bloemen
 chocolade (je favoriete smaakje!)

Verpakking   
0670002 Schuifdoosje oranje
0670005 Schuifdoosje licht munt
0379560 Geschenkverpakking Hygge
2390832 Polyester koord marineblauw
0377001 Lijmstift
0377006 Transferfolie rosé
0379575 Label kraft
1970512 Dubbelzijdig plakband 
0380001 Cellofaan zakje
2090105 Steinbachpapier wit
2090265 Karton bruin gerecycleerd

OMSCHRIJVING

Pralines

 · Smelt de chocolade au bain-marie en giet ze in de mal. 

 · Laat een dagje op kamertemperatuur afkoelen en duw de chocolade uit de mal. 

https://www.debanier.be/gietmal-voor-zeep-bloemen.html
http://www.debanier.be/schuifdoosje-84-x-59-x-30-mm-4-stuks-oranje.html
http://www.debanier.be/schuifdoosje-84-x-59-x-30-mm-4-stuks-licht-munt.html
https://www.debanier.be/geschenkpapier-zeep-hygge.html
http://www.debanier.be/polyester-koord-100-m-marineblauw.html
http://www.debanier.be/lijmstift-2-5-cm.html
http://www.debanier.be/transferfolie-9-x-15-cm-6-stuks-rose.html
https://www.debanier.be/labels-zeep-30-stuks-kraft.html
http://www.debanier.be/plakband-dubbelzijdig-extra-sterk-12-mm-x-10-m.html
http://www.debanier.be/cellofaan-zakje-100-stuks-135-x-150-mm.html
http://www.debanier.be/steinbachpapier-73-x-55-cm-200-g-wit.html
http://www.debanier.be/karton-bruin-muskat-50-x-70-cm-290-g-bruin-gerecycleerd.html
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Verpakking doosje

 · Labeltje: schrijf met de lijmstift ‘LOVE’ op het labeltje. Wacht 3 tot 10 seconden. Leg de transferfolie op de lijm.  
Druk aan en verwijder het velletje transferfolie voorzichtig. 

 · Plooi een schuifdoosje. Knip een strook van 3 cm van het cadeaupapier. Plooi die rond het doosje en kleef aan de achterkant vast 
met dubbelzijdige tape. Wikkel het blauwe koord vijf keer rond het doosje. Schuif halverwege het labeltje om de draad.  
Knoop het koordje aan de onderkant en knip de eindjes af. 

 · Vul het doosje met de chocolaatjes. 

Verpakking zakje

 · Knip een rechthoek van 14 x 8 cm uit het witte tekenpapier. 
Knip een strook van 14 x 2 cm uit het geschenkpapier. Kleef dat op het witte tekenpapier.

 · Labeltje: knip een hartje uit het gerecycleerd karton. Teken met de lijmstift een hartje op het labeltje. Wacht 3 tot 10 seconden. Leg de 
transferfolie op de lijm. Druk aan en verwijder het velletje transferfolie voorzichtig. 

 · Plooi het tekenpapier dubbel. Vul het cellofaanzakje met chocolaatjes en niet het achterste deel van het tekenpapier aan het zakje. 

TIP!

Ga all the way en ontwerp je eigen chocoladevormpje. 
In deze knutseltip maken we helemaal zelf een mal om de chocolade in te gieten!

https://www.debanier.be/blog/post/knutseltips-chocolade-lego/

