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my party!



Kulfi-achtige ijsjes met  
pistachenootjes < p. 60

Napolitanamelkjes < p. 62
Sprinklelepeltjes < p. 63

Œ
ALICE IN WONDERLAND

Boodschap in een flesje < p. 66
Genaaide kaartspelslingers < p. 69

Rozencupcakes < p. 70
Red velvet cake < p. 73

Workshop geflipte hoofdeksels < p. 74
Reuzenrozen < p. 78

Œ
SWEET SIXTEEN

Vriendinnenuitnodiging < p. 82
Honingchocolade met een  

spicy kantje < p. 84
Amandelkoekjes met  

vruchtenglazuur < p. 87
Badbruisballen < p. 88

Bodybutter met zoete  
jasmijngeur < p. 91

Bodylotionblokjes met  
zoete rozengeur < p. 92

Verkwikkende bodyscrub met 
citroengras < p. 95

Gepersonaliseerde lippenbalsem < p. 96
Overdreven meisjesachtig  
franje-ornament < p. 99

KAWAII FRUITFEEST
Vrolijke fruitbroches < p. 8

Geometrische slingers < p. 10
Origami ananasslingers < p. 13

Fruitpompons < p. 17
Huisgemaakte grenadine < p. 20
Cheesecake met rood fruit < p. 23

Raw appeltaartjes < p. 24
Aardbeienconfituur met munt < p. 27

Furoshiki kadootjes maken < p. 29
Citroenlimonade met agavesiroop < p. 31

Œ
VIKINGFEEST

Een karamelreep van formaat < p. 34
Banaan-speculaastulband < p. 37

Snekzeilprikkers < p. 38
Houten slingers < p. 39

Vikingcakejes < p. 40
Uitnodiging < p. 42

Stoere driehoekenslinger < p. 43

Œ
EXOTISCH IJSJESFESTIJN

Sprinklezakjes < p. 46
Nostalgische waterijsjesslinger < p. 48

Met de naaimachine gemaakte  
snoepdoosjes < p. 52
Frisco piñata < p. 55

Mango ijslolly’s < p. 57
Oeps-taart < p. 59

Inhoud



ZONDAGSBRUNCH
Collageplacemat < p. 102

Kruidig bananenbrood < p. 108
Marmelade van

bloedsinaasappels < p. 109
Chai latte < p. 111
Knapperige cruesli

met groene thee < p. 112

Œ
CANDY CHRISTMAS

Brownieballetjes < p. 119
Veganistische  

pepermuntpasteitjes < p. 121
Giftbags met een strikje < p.122

Christmas crackers < p. 124
Papieren ufo-kerstballen < p. 126

Origamiboompjes < p. 128

Œ
RAINBOW WEDDING
Bruidstaart met zachte

citroensmaak en kokos < p. 134
Confetticapsules < p. 138

Gevoerde enveloppen < p. 139
Regenboogtak < p. 140

Regenboogvaasjes < p. 146
Bedankdoosjes < p. 150



EXOTISCH IJSJESFESTIJN

Lentefeest voor jongens 
en meisjes

Do it yourself
x Sprinklezakjes < p. 46

x Nostalgische waterijsjesslinger < p. 48

x Smeltslinger < p. 49

x Met de naaimachine gemaakte snoepdoosjes < p. 52

x Frisco piñata < p. 55

x Mango ijslolly’s < p. 57

x Sprinklelepeltjes < p. 63

&
Recepten

x Mango ijslolly’s < p. 57

x Oeps-taart < p. 59

x Kulfi-achtige ijsjes met pistachenootjes < p. 60

x Napolitanamelkjes < p. 62



Snoepdoosjes ► p. 52

Oeps!taart ► p. 59



-	schulprandschaar,	
gewone	schaar	en	
cuttermes

-	diepvrieszakjes
-	aquarelpapier
-	waterverf	en		
brede	penselen		
(bij	voorkeur		
platte)

-	plakband
-	stiften
-	lijm
-	naaimachine
-	friscostokjes
-	sprinkles

B Knip de eventuele sluiting van het diepvrieszakje en meet het  
dan op. Het gestreepte luifeltje moet dezelfde breedte hebben  
als je zakje. Het formaat van het kaartje is ongeveer de breedte  
van het zakje - 2,5 cm x de hoogte van het friscostokje - 2,5 cm. 
Het luistert eigenlijk niet zo héél nauw hoor... Snijd hiervoor  
enkele vellen aquarelpapier op de breedtes die je berekend hebt.

C Schilder voor de kaartjes brede stroken in de kleuren ‘aardbei’  
en ‘chocolade’ langs de zijkanten van het papier. Laat dit goed  
drogen en snijd de kaartjes dan op maat.

Sprinklezakjes
STAP-VOOR-STAP
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D Schilder voor het luifeltje smalle streepjes  
op het papier. Laat weer goed drogen en 
snijd het papier dan in stroken van ca.10 
cm breed. Knip één rand bij met een schulp-
randschaar en vouw het stuk papier dubbel.

E Versier de voorkant van het kaartje met  
de gelegenheid en de naam van het feest- 
varken. Print de rest van de gegevens (adres, 
datum...) uit en plak dit op de achterkant. 
Doe de kaartjes in de diepvrieszakjes en naai 
er verticaal zo dicht mogelijk langs.

F Geef nog een horizontaal stiksel vlak boven 
het kaartje en hecht af waar het verticale 
stiksel begint. Stop een friscostokje in het 
verticale vakje en vul het horizontale vakje 
met wat sprinkles.

G Rol de rand van het zakje een keer om  
en plak die met een stukje plakband vast  
in de vouw van het luifeltje.

H Vouw het luifeltje dicht over het zakje  
en naai het dicht.

Ook	dit	is	een	projectje		
dat	je	samen	met	kinderen	
kunt	doen!	Met	waterverf	

schilder	je	mooie	ijsjes-
pastelkleuren	en	je	vult	het	
zakje	verder	op	met	dingetjes	

die	iedereen	meteen	aan		
nostalgische	ijsjes	

doen	denken...
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B Plak de lepeltjes af met  
schildersplakband tot waar  
je ze gekleurd wilt hebben  
en schilder ze. Leg ze te  
drogen in een diep bord.

C Doop het uiteinde heel  
even in de lijm en meteen  
daarna in de sprinkles.  
Laat drogen.

-	houten	lepeltjes
-	schildersplakband
-	acrylverf	en	penseel
-	crea	coat	of	andere	
knutsellijm

-	sprinkles	in		
een	schaaltje

STAP-VOOR-STAP

Sprinkle-
lepeltjes

Laat	je	jonge	gasten	wel	
even	weten	dat	de	sprinkles	

niet	meer	eetbaar	zijn!
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aan Noémie, voor de vele gezellige uren knutselassistentie

aan Timme, voor voorproeverij en logistiek

aan Yma, voor feedback, motiverende gilletjes, eindeloze inspiratie 
en komische assistentie bij de handleidingen (‘I am the caticorn!’ ) 

aan de modellen, Billie, Yma en stukjes Timme

aan Leen, Heidi en Klaartje

&
aan Kim van Louise & Madeleine,  

a.k.a. het schoonste winkeltje van Gent, voor de prachtige  
glimlachende serviesjes en ander schattig fotogeniek moois

www.louise-madeleine.be, Kraanlei 61, 9000 Gent

aan Dicky en Patje van De Huiszwaluw,  
voor alle mooie decoratiespulletjes in het boek

www.huiszwaluw.com, Hoogpoort 3b, 9000 Gent

aan Kurt van AtomInc., voor decoratie

aan de mensen van De Banier in Gent,  
voor alle knutselmateriaal

www.debanier.be

aan Schleiper, voor alle papierwaren en verf
www.schleiper.com

aan Herbacos, voor alle grondstoffen voor de beautyproducten
www.herbacos.be 

aan Colruyt, voor de boodschappen.

xxx

Astrid-Fia De Craecker

Bedankt!
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Colofon



tot de 
volgende 
keer!




