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wit & goud 
Less is more. Kraakwit en een tikje goud is de basis voor deze feestelijke 

pakjes. Houd het bij deze twee kleuren en je behoudt steeds een stylish en 

chic effect.

Pak je cadeautje in met wit of goudkleurig papier.  

Versier met strikken, touwjes, veren, washi-tape...

Schrijf een boodschap, een wens of een gedicht op een 

papiertje. Rol het op en stop het in een plexibol gevuld met 

gouden glitters. Rijg een touwtje door het gaatje van de  

bol en versier met een stukje washi-tape. Daarop kun je 

eventueel nog de naam van de gelukkige schrijven.

NODIG: 

WIT EN GOUDKLEURIG 

PAPIER, PLAKBAND, 

SCHAAR, LINT, TOUW, 

VEREN, WASHI-TAPE, 

GLITTERS, BELLETJES, 

NAGELLAK, PLEXIBOL...

10 MINUTEN 

- pure -

tip: met de nagellak kun 
je het witte inpak-

papier versieren met 
kleine stipjes. Wel goed 

laten drogen! 





snoepslinger 
Een eetbare cadeauverpakking, o, jawel! Deze rondjes van hostiepapier 

pimpen een simpel cadeau. So sweet! 

Maak met de passer rondjes op het hostiepapier en knip 

ze uit. Perforeer de rondjes en rijg ze aan het keukentouw. 

Pak het cadeautje in en wikkel de slinger rond het pakje. 

Nog een strik en klaar! 
NODIG: 

WIT INPAKPAPIER, 

SCHAAR, PLAKBAND, 

HOSTIEPAPIER IN VER-

SCHILLENDE KLEUREN, 

PASSER, PERFORATOR, 

GEKLEURD KEUKENTOUW

40 MINUTEN

 

 

- fun -

tip: heb je geen passer, dan 
kun je rondjes trekken rond een 

klein borrelglaasje.





mr. goldfinger
Heb je niet zoveel budget, maar wil je wel imponeren? Met goud en natuur-

lijke accenten geef je je cadeau de nodige bling bling. Ready to impress? 

Leg de oude kranten op je balkon of op het gras. Spuit de 

blaadjes, de denappels, de bloemen en de bessen in goud en 

laat goed drogen. Verpak je cadeau met het papier en doe er 

een lint, touw of raffia omheen. Versier met de goudkleuri-

ge schatten.

NODIG: 

ZWART, GOUDKLEURIG EN 

MET NATUURELEMENTEN 

BEDRUKT INPAKPAPIER, 

SCHAAR, PLAKBAND, 

BEIGE TOUW, ZWARTE 

RAFFIA, WIT KEUKEN-

TOUW, BLAADJES, BLOE-

MEN, BESSEN, VARENS EN 

DENAPPELS..., SPUITBUS 

MET GOUDVERF, OUDE 

KRANTEN

30 MINUTEN

 

- nature -





papieren bloemen
Remember de papieren bloemen die verkocht werden in ruil voor schelpjes 

op het strand? Wel, haal je skills weer boven, knip een fantastische bloem 

en maak het perfecte cadeau. Zeg het met bloemen!

Knip de bloemblaadjes in pieken uit de strook crêpe- of zij-

depapier, verfrommel tot een bloemkelk en maak vast met 

naaigaren. Schik de blaadjes tot een volle bloem. Maak er 

een drietal in verschillende kleuren. Maak de bloemen vast 

aan een lint dat je rond het pakje wikkelt. Happy, happy! 

NODIG: 

CADEAUPAPIER MET 

BOLLETJES, PLAKBAND, 

SCHAAR, CRÊPE- OF ZIJ-

DEPAPIER, NAAIGAREN, 

LINT OF RAFFIA

45 MINUTEN

 
       
  

- kids -

tip: Vouw het zijdepapier dubbel
voor je de blaadjes uitknipt.






