Zelfgemaakt geschenktasje

30 M I N

Je hoeft kleine attenties niet altijd in cadeaupapier te verpakken om ze mooi te kunnen schenken.
We laten je met drie verschillende ontwerpen zien hoe je van jouw eigen papieren tasjes mooie
geschenktasjes kunt maken. Naast het cadeautje is dan ook nog plek voor iets lekkers, zoals
kerstkransjes of kerstbonbons.

Stap-voor-stapuitleg

1
Druk de sjablonen 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 met de gearceerde
achterkant naar beneden op het tasje. Trek met
een scherp potlood het motief over. Met
bureauklemmen kun je het motief goed
vastzetten.

3
Teken vervolgens de contouren van de letters met
de triplus color over. Gebruik een warme grijstint
en kleur de letters in.

4
Trek de ﬁjne lijnen van de takjes over met de
triplus ﬁneliner in groen en rood.

5
Andere ontwerpmogelijkheden: Variant
"Aquarel"
Als je een geschenktasje met een mooi aquareleﬀect wilt maken, zijn de Tinted watercolourstiften precies wat je nodig hebt. Kleur een paar
elementen met de kleurstiften in, zoals de
dennenboom, 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, schrijf je met de
triplus ﬁneliner nog een bijpassende tekst in
sierlijke letters, bijvoorbeeld Merry Christmas.

6
Met de triplus color-vezelstiften kun je dankzij de
dikkere punt brede lijnen trekken.
Teken verschillende kerstpakketjes in een
donkergrijs. Maak het motief helemaal af met een
ﬁjne handlettering met de triplus ﬁneliner.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

triplus® color 323 Driekantige viltstift - Metalen etui bevat 30
geassorteerde kleuren

323 M30

1

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

334 M30

1

Noris® 120 Potlood - Single 2B

120-0

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S Design
Journey

949 BK-1-C

1

Anderen kochten ook:
papieren tasjes, sjablonen

Aantal

