IJsjes uitnodiging:
0372373 Blok papier confetti
0750004 Papier Geel
1530242 Fotokarton 10 kleuren
3D foamblokjes
Friscostokjes
1970512 dubbelzijdige plakband
1000014
1860126

Feesthoedjes:
2090265
4010240

Karton bruin gerecycleerd
Kleurpotlood wit

Elastiek rond kleuren
Pompon pastel
1860448 Lijmpistool groot
1521329 Handponstang
0323279
0374402

Potlood, gom en slijper

Wij zijn benieuwd!

Deel jouw creatieve resultaat met #debanier

DeBanierCreatief

baniercreatief

de.banier

Maken!

Een leuk feestje begint natuurlijk
met de uitnodiging. Heb je een
creatief kind? Maak samen deze
zomerse ijsjes als uitnodiging voor
een verjaardagsfeestje, communie of lentefeest, enzovoort. Het
mooie papier met confettimotief
van Rico leent zich perfect voor
deze knutseltip. Het thema ‘ijsjes’
kan je ook doortrekken in het
feestje zelf. Maak feesthoedjes
in de vorm van een ijsje voor alle
kindjes.

Werkwijze
IJsjes uitnodiging:
×× Download en print het ijsjessjabloon uit.
×× Knip het basispatroon twee keer uit in gekleurd papier. Kleef met de dubbelzijdige tape
de randen van de twee vormen op elkaar. Op die manier vorm je het schuifzakje.
×× Knip naar keuze vormen van het sjabloon uit in het motiefpapier en gekleurd papier.
×× Kleef de verschillende laagjes op het ijsje met de 3D-foamblokjes. Door de dikte van
de foamblokjes krijg je een 3D-effect. Werk je ijsje af met papieren fruit naar keuze.
×× Print de uitnodiging op het gele papier uit. Knip uit en plooi dubbel. Bevestig dubbelzijdige
tape op het friscostokje en aan de bovenzijde van de binnenkant van de uitnodiging.
×× Vul de uitnodiging in en nodig je vriendjes uit voor jouw feestje!
Feest hoedje:
×× Teken met het witte potlood een raster van 1 bij 1 cm op het bruine gerecycleerde karton.
×× Download en print het sjabloon voor het kinderhoedje. Teken het
sjabloon over op het bruine karton en knip het hoedje uit.
×× Plooi het karton tot een hoedje en kleef met dubbelzijdige tape vast.
×× Knip een gaatje aan weerskanten en knoop het elastiekje vast.
×× Als ijsbolletjes lijm je met behulp van het lijmpistool drie pastelpompons op het hoedje.
Sjablonen kan je downloaden op debanier.be.

