DIY cadeaukaartjes van papier

3 0 M IN

Om te voorkomen dat je niet meer weet voor wie welk cadeautje is, laten we je zien hoe je cadeaukaartjes met mooie
handlettering heel eenvoudig zelf kunt maken. Met een klein takje versierd komen ze op jouw geschenken helemaal
tot hun recht.

Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

1
Druk de sjablonen voor de cadeaukaartjes met letters af.
Arceer eerst de achterkant van het uitgeprinte sjabloon
met een zacht potlood (2B). Kleur met het potlood zo
vlak mogelijk over het papier.

2
Leg nu het sjabloon voor de cadeaukaartjes met de
gearceerde achterkant naar beneden op het papier voor
de cadeaukaartjes. Trek met een scherp potlood het
motief over. Met bureauklemmen kun je het motief goed
vastzetten.

3
Trek met een grijze triplus fineliner de tekst helemaal
over. Kleine elementen of een rand kun je eventueel met
de triplus fineliner erbij tekenen.
Het wordt extra mooi als je verschillende grijstinten
gebruikt.

4
Knip de cadeaukaartjes uit. Volg daarbij de lijnen op het
sjabloon.

5
Maak met een perforator een gat aan de bovenste rand,
links en rechts.

6
Rijg een lint door het kaartje Nu kun je dit als slinger aan
een cadeau vastmaken.

7
Andere ontwerpmogelijkheden Variant "Aquarel"
Als je een cadeaukaartje met een mooi aquarel-effect
wilt maken, zijn de Tinted watercolour-stiften precies wat
je nodig hebt. Kleur een paar elementen met de
kleurstiften in, zoals een pakje, sterren of andere
motiefjes. Gebruik verschillende kleuren. Aquarelleer het
motief dan voorzichtig met een waterpenseel. Hierdoor
vloeien de kleuren mooi in elkaar over.
Als alles goed is gedroogd, trek je met de triplus fineliner
een contour om het motief heen.

8
Variant "Vette letters"
Met de triplus color-vezelstiften kun je dankzij de dikkere
punt je letters in het oog laten springen. Dikke lijnen en
dikke letters passen uitstekend bij elkaar.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

triplus® fineliner 334 Driekantige fineliner - Metalen etui bevat 15
geassorteerde kleuren

334 M15

1

Noris® 120 Potlood - Single 2B

120-0

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S Design Journey

949 BK-1-C

1

Noris® 965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm

965 17 NBK

1

Anderen kochten ook:
papieren tasjes, sjablonen
,

Aantal

