ZELF ENVELOPPEN MAKEN
Als ik in de brievenbus kijk vind ik het altijd
leuk als er een kaartje voor mij in ligt. Dit
geeft mij een blij gevoel: dat gun ik iemand
anders ook! Daarom laat ik je stap voor stap
zien hoe je zelf een bijzondere envelop kunt
maken, waardoor het nóg meer een feestje
wordt als iemand post van jou krijgt!
In dit voorbeeld vind je een sjabloon voor het maken
van enveloppen. Heb je liever een andere vorm of
afmeting, neem dan een envelop naar keuze, vouw
de envelop open en teken hem over op papier.

BENODIGDHEDEN
Papier (A4 formaat of groter)
Potlood
Schaar
Lijmstift of dubbelzijdig tape
Liniaal of geodriehoek
Etiket sticker voor het adres

STAPPENPLAN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Print het sjabloon en knip deze uit over de zwarte randen.
Zoek een mooi vel papier om te gebruiken. Heb je nog oude tijdschriften of stripboeken,
gekleurde vellen of misschien zelfs wel bladmuziek? Dit kun je allemaal gebruiken om de meest
bijzondere enveloppen te maken!
Trek met een potlood het sjabloon over op het gekozen papier en knip de vorm uit.
Voor strakke randen (en makkelijker vouwen): trek met een liniaal en potlood een streep over
de stippellijn.
Vouw de randen voorzichtig om.
Lijm de randen in (dit kan ook met dubbelzijdig tape) en vouw punt 1 over de twee zijkanten
van de envelop (punt 3 en punt 4).
Plak het etiket op de voorkant van de envelop (of print het postadres en knip dit uit).
Doe het kaartje (of tekening) in de envelop, plak de envelop dicht met een lijmstift of met
dubbelzijdig tape, postzegel erop en versturen maar!

TIP
Heb je de smaak te pakken en veel enveloppen gemaakt?
Stuur dan vooral een kaartje naar mensen die nu alleen zijn.
TIP
Je kunt de enveloppen ook met naald en draad vastmaken (en verschillende kleuren garen).
Zo krijg je een mooie rand!

Veel plezier!
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