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BY KARIN LUTTENBERG

5 cm
5 cm

MAKE IT DELICIOUS!
Die zelfgebakken koekjes shinen toch niet iets mooier in een zelfgemaakt koekzakje!
Hieronder leg ik je uit hoe je een wit A4 papier omtovert in een superleuk zakje voor
je heerlijke baksels! WAT HEB JE NODIG? • potlood • gum • A4 papier • lijm • liniaal
• fineliner (edding 0.7) • rode brushpen edding 002 • oranje brushpen 006

5 cm

Knip nu 5 cm van het randje af wat
er aan de zijkant uitsteekt.

Plak het kleine randje aan de zijkant
vast. Vouw aan de onderkant ook de
rand naar achteren (1 cm) en plak
deze vast.

Boven het hartje is er ruimte voor een klein
tekstje. Schets twee boogjes als hulplijn.

5 cm

5 cm

Vouw het A4 papier dubbel maar laat
een randje van ongeveer 1 cm vrij.

Dat randje vouw je nu weer om het
papier heen.

Nu begint de fun pas echt! Pak het vel
met de doodles erbij en zoek een aantal
leuke uit. Zie je hoe ik de tekeningen ook
van het papier laat aflopen?

Knip de eerst gevouwen kant 5 cm in.
(op de vouw)

Vouw deze rand van 5 cm om naar buiten.

Tussen deze lijnen teken je de tekst
‘voor jou’ Zo weet je zeker dat de
tekst overal even hoog is.

5 cm

Je begint met het inkleuren van je
tekeningen met de oranje brushpen
006. Laat bovenaan en aan de zijkant
een leuk glimmertje vrij. De mondjes
kleur je niet in!

DOE JIJ
MEE AAN DE
ACTIE ‘BAKKEN
VOOR KIKA?

Trek alle lijnen over met de
fineliner 0.7 van Edding.

Er past ook best nog wat confetti
tussen de tekeningen toch? :-)

Kleur de blokjes om en om in.
De rand onderaan kleur je
helemaal rood in.

Maak de linker en onderste lijntjes
allemaal net iets dikker en kleur de
mondjes in. Laat de tong en tanden wit.

Op de brede rand ga je een blokjes
patroon tekenen. Zorg dat het
onderste randje helemaal vrij blijft.
Deze wordt rood.

Trek de lijntjes van je blokjes patroon
over met de fineliner! Plak deze rand
ook vast. Tadaaah! Ready to bake!

De een bakt en de ander knutselt deze
vrolijke koekzakjes in elkaar! Teamwork
om zoveel mogelijk geld op te halen voor
Kika met jullie zelfgebakken creaties. Heel
veel succes en plezier. Zet ‘m op!

Hieronder vind je voorbeelden van doodles om na te tekenen. Je kunt ze natuurlijk ook
een leuk kleurtje geven! Leef je uit! De tekst in de banner kun je makkelijk vervangen
door een andere. Je kunt de ruimte tussen de doodles ook opvullen met rondjes,
druppels of hartjes zoals hieronder.
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In dit boek vind je maar liefst 160
pagina’s vol doodles!
Verschillende thema’s komen aan bod
met stap-voor-stap voorbeelden. Ik
laat je net die extra’s zien waardoor
iedereen in deze doodle-missie
slaagt. Kortom, inspiratie in overvloed!
Kriebelen je handen al? :-D
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Ik vind het superleuk om je werk te zien!
Delen kan met #paperfuel. Je kunt me
volgen op social media voor de nodige
inspiratie of gewoon voor de leuk!
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