
DIY houten bordjes voor de bruiloft

We heten de mooiste dag in je leven van harte welkom!  
Om de dag voor je gasten en jouzelf onvergetelijk te maken, kun je hem een heel persoonlijk en individueel tintje

geven - en dat is eenvoudiger dan je denkt! Bijvoorbeeld met deze liefdevol vormgegeven welkomstbordjes voor je
bruiloftsgezelschap. Dat zorgt niet alleen voor plezier bij je gasten, maar ook bij de huwelijksvoorbereidingen. Om je

persoonlijke stijl op de bruiloft overal terug te vinden, kun je ook wegwijzers, plaatskaarten, menukaarten,
uitnodigingen, dankkaarten en nog veel meer in dezelfde look maken! Op hout zien de motieven er bijzonder

charmant uit en passen ze goed bij een bruiloft met een countrythema.

25 MIN

https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Vera

Stap-voor-stapuitleg

Leg de afgedrukte sjablonen met de tekst op het houten
plankje op de gewenste plek en bevestig ze met
plakband.
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Trek met een balpen de contouren van de tekst stevig
na, zodat de tekst in het hout indrukt.

2



Verwijder het tekstsjabloon en teken de fijne, in het hout
gedrukte lijnen met de Lumocolor permanent duo F na
tot alle omtrekken van het opschrift op het hout zijn
overgenomen.
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Vul nu alle lege vlakken met de Lumocolor permanent-
marker. Kleur de grote vlakken in met de dikke marker
met de ronde punt, kleur de dunne contouren met de
Lumocolor permanent duo M.
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Breng tenslotte aan de achterkant twee zelfklevende
hangers aan en rijg een stevig koord of snoer door de
ogen en maak stevig vast.

KLAAR!
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Je kunt je lekker uitleven en bordjes maken voor
verschillende doeleinden: als wegwijzer, accessoire voor de
photobooth. Ook als tafelkaart zien de houten bordjes er
decoratief uit.

Hier vind je verschillende voorbeelden:

Volg Vera op Instagram

https://www.instagram.com/paulsvera/


Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

Lumocolor  permanent duo 348 Dubbelzijdige permanente markeerstift met
twee punten - Single zwart

348-9 1

Lumocolor  permanent marker 352 Permanente markeerstift met ronde punt
- Single zwart

352-9 1

®

®

https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/permanent-marker/lumocolor-permanent-duo-348-permanent-marker-met-twee-punten-m348/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/permanent-marker/lumocolor-permanent-marker-352-permanent-marker-met-ronde-punt-m352/

