ZELF MAKEN

Sint had wat tijd te weinig…

EN TOCH ZIJN
DE SURPRISES
HEEL GEINIG
Vouwen, plakken, knippen: zó maak je de
mooiste creaties om je cadeau in te verstoppen.
Styling, zelfmaak en tekst: Marieke de Geus. Fotografie: Barbara Groen.

VOOR DE
RASOPTIMIST

Van deze XXL-zonnebril word
je meteen blij. Achter de
brillenglazen kun je een plat
doosje lijmen met het cadeautje.
Rood cadeaupapier
€ 6,99 (Pipoos), krukjes
€ 25, kinderstoel € 20,
meelzak € 20 (Van Dijk
& Ko), multicolor vloerkleed Zuiver € 159
(Wonen met Lef).
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Fluwelen poef Dixi € 299, vloerkleed Velvet ocean
grijs 200x300 cm € 449 (Sofacompany), dienblad
€ 24,95, bordeaux kandelaar € 10,95, kaarsenhouder € 19, kandelaar € 5 (Wonen met lef), poster € 6
(Ikea), overig (privébezit).
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MET VLAG EN
WIMPEL

Aan de gevel van een melkpakhuisje
hangt de vlag uit voor het nichtje dat
haar diploma heeft gehaald. Knutsel
een heel dorp bij elkaar van lege
zuivelpakken en karton.
Driezitsbank Elinor in de kleur danny dusty rose € 799,
vloerkleed Velvet in de kleur ocean grijs 200x300 cm
€ 449, zwarte salontafel Hugo € 139 (Sofacompany),
velours quiltkussen € 127,20, okergeel fluwelen rolkussen € 29,95 (Wonen met lef), wollen plaid € 49,95 (Ikea).

VOOR DE
VOGELSPOTTER

Bewaar twee chipskokers – ook
de dekseltjes – want hier kun je
een heel toffe verrekijker van
maken. Als je ribbelkarton ribbel
voor ribbel omvouwt, krijgt je
een buigzaam materiaal. Ideaal
bij deze surprise.

De vlag hangt uit en da’s
terecht. Met dit dorpje steel
je de show echt
50
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Sidetable Listerby € 99, vaasje € 4,99, vaas
€ 9,99, plaid € 49,95, vogels geknipt uit poster
€ 7,50 (Ikea).
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UIT JE
(AMARYLLIS)
BOL

Een bruine papieren tas
wordt een bloembol waar
een grote amaryllisbloem
uit groeit. In de zak zit een
bol van piepschuim waarin
een cadeautje past.
Plantentafel € 35 (Van Dijk & Ko), schoolplaat Kyoto € 134,95 (Wonen met Lef).

SNAKKEN
NAAR SUSHI

Ook de Pieten zijn
helemaal vol van
deze fraaie bol

Het water loopt je bijna
in de mond als je deze
surprise ziet. Zet je
tanden er maar niet in,
want dan kom je bedrogen uit. Deze verleidelijke sushi is namelijk
gemaakt van vilt, fiberfill
en spons.
Gestreept Marokkaans doek
3x1,70 m € 165 (Nooosugar).
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Dit heb je nodig
groot stuk stevig karton
lichtroze en roze papicolor
omslagpapier (karton) 50x70
cm € 2,10 hobbylijm € 4,99
schilderstape € 3,99 platte
giftbox € 3,50

Zo maak je de bril

Teken je favoriete bril na.
Begin met één glas plus
halve brug en als je tevreden bent, snijd je de bril
(dus twee halve brillen
tegen elkaar) uit zowel dik
karton als roze omslagpapier. Hetzelfde doe je met
de pootjes. De breedte van
de bril (twee glazen) is 85
cm, de pootjes zijn 80 cm
lang. Bevestig de pootjes
met tape aan de voorkant
en zorg dat ze kunnen
worden ingeklapt. Voor de
stevigheid kun je het buigpunt aan zowel de binnenals buitenkant verstevigen
met een stukje roze papier.
Beplak de bril met het roze
omslagpapier en teken met
een zwarte stift de stippen.
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Dit heb je nodig
lege zuivelpakken, omgespoeld platte, kartonnen
doos en ribbelkarton, dik en
dun groen karton 50x70 cm
€ 2,10 lichtgroen, wit, rood,
zwart en blauw knutselkarton
€ 1,40 hobbylijm € 4,99
roze, rode en witte spuitverf
€ 9,99 bruin hobbyvilt
€ 0,85

Zo maak je het
dorp

Spuit de zuivelpakken in de
juiste kleur. Je kunt ook
hobbyverf en een zachte
kwast gebruiken. Maak
boven de doppen van de
pakken een snee en duw de
schroefranden van de dop
naar binnen. Maak rolletjes
van ribbelkarton en stop
die als schoorsteen in de
opening van de dop. Voor
één huisje knip je uit blauw
karton een wolkje met een
steeltje, dat je meerolt.
Stop dat in de schoorsteen.
Knip uit wit en zwart
karton deuren en ramen en
plak ze op de huisjes. Dat
mag best een beetje scheef.
Dat geeft juist een leuk
speels effect.
Bekleed de platte doos
(nadat je er een cadeautje
in hebt gestopt) met groen
omslagpapier. Knip uit
lichtgroen karton een paar
stroken met grassprieten.

Snijd uit heel dik karton
wat blokjes als tafel, bankjes, stoepjes en verhoging
voor een huisje. Lijm alle
losse onderdelen op de
groene ondergrond. Knip
een vlag uit wit, rood en
blauw karton. Knip een
tasje uit het vilt en hang
het aan de vlaggenstok.
Lijm de vlag aan het huisje.

Dit heb je nodig
twee chipskokers bruin
karton, verschillende diktes
zwart karton 50x70 cm € 2,10
hobbylijm € 4,99 zilvergoud maskingtape € 4,99
schilderstape € 3,99 bruin
kraftpapier € 2 (Hema)

Zo maak je de
verrekijker

Leg het dekseltje van een
koker op zwart karton,
trek deze tweemaal over en
knip iets kleiner uit. Klem
de cirkels aan de binnenkant in de deksels. Knip uit
bruin karton twee stroken
(9x26,5 cm). Buig de stroken rond de kokers en lijm
ze vast, tegen de deksels
aan. Knip uit zowel bruin
als zwart karton twee stroken (4x31 cm) en lijm het
bruine karton – eerst flink
buigen – 1 cm vanaf het
deksel om beide bussen.
Plak daarna het zwarte
karton erop. Snijd voor het

middenstuk uit karton van
3 cm dik een stuk van 7x12
cm. Geen dik stuk? Laag
dan allemaal dunnere
stukjes karton op elkaar.
Bevestig het middenstuk
met tape tussen de kokers.
Bekleed met zwart karton.
Maak uit een strookje karton van 3 cm breed een
rolletje en lijm dit achter
op het middenstuk.
Bekleed het met zowel
bruin als zwart karton. De
lenzen van de verrekijker
maak je van twee rolletjes
van 3 cm hoog en een
doorsnede van 4 cm.
Beplak deze ook met zwart
karton. Snijd een lange
strook karton van 1 cm
breed en lijm deze 3 cm
vanaf de achterkant,
rondom. Knip uit bruin
kraftpapier het hengsel
(3x100 cm) en plak het
dubbel. Als versiering plak
je langs een rand maskingtape. Bevestig het hengsel.

UIT DE KLUITEN
GEWASSEN

Lege wasmiddelfles? Knutsel er
een grote venkel van. In de preitjes
zitten wc-rolletjes, ideaal om een
cadeautje in te verstoppen.
Aubergine plaid € 47,85, velours kussen € 37,95
(Wonen met lef), mand Fladis € 9,99 (Ikea),
driezitsbank Elinor in de kleur danny dusty rose
€ 799 (Sofacompany). Overig (privébezit).

Dit heb je nodig
lege wasmiddelfles en vier
wc-rolletjes wit, donker- en
lichtgroen crêpepapier € 0,99
hobbylijm € 4,99 schilderstape € 3,99 lichtgroene
spuitverf € 9,99

Zo maak je de
groenten

Venkel: spuit of kwast de
dop van de fles groen.
Maak van groen crêpepapier smalle rolletjes van 12,
14, 15 en 16 cm en tape deze
aan de bovenkant van de
fles. Knip twee stukjes van
14x14 cm in zodat je sprietjes krijgt en lijm deze
tussen de rolletjes. Knip
een lange strook van 8 cm
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breed uit het groene crêpepapier en wikkel die rond
de bovenkant. Knip uit het
witte crêpepapier een
lange strook van 8 cm
breed en wikkel die om de
rest van de fles. Zet het
uiteinde vast met een stukje tape. Prei: schuif twee
wc-rolletjes iets in elkaar
en tape ze vast. Wikkel de
rol in met wit crêpepapier,
lijm vast en laat het aan de
onderkant 7 cm uitsteken.
Knip dit in zodat je smalle
franjes (worteltjes) krijgt.
Omwikkel de bovenkant
eerst met een strook
donkergroen crêpepapier
en vervolgens met een
strook lichtgroen met
27 cm lengte. Lijm het
uiteinde vast en knip de
bovenkant iets in.

Dit heb je nodig
bruine, papieren tas touw,
uitgerafeld piepschuimbol
25 cm, tweedelig € 6,99
roze en groen karton, 50x70
cm € 2,10 lichtgroen crêpepapier € 0,99 hobbylijm
€ 4,99 splitpennen 100 stuks
€ 3,25 witte hobbyverf 20 ml
€ 1,60 ijzerdraad € 1,99

Zo maak je de
amaryllis

Print het patroon van de
bloemblaadjes drie keer en
knip uit. Plak ze met plak56
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band aan elkaar, zodat een
cirkelvormig hart ontstaat
met drie blaadjes. Knip
deze vorm tweemaal uit
het roze karton en maak
een vouwlijn in het midden
van elk blad. Bevestig de
twee vormen aan elkaar
met splitpennen. Trek met
witte hobbyverf wat strepen op elk bloemblad. Knip
uit het groene crêpepapier
smalle strookjes en bevestig deze met een splitpen in
het hart van de bloem.
Maak twee kleine gaatjes
onder de groene strookjes
en steek hier een stukje
ijzerdraad door naar achter
toe. Hiermee bevestig je de
bloem aan de steel. Knip
uit het groene karton de
steel (15x50 cm). Rol deze
op en lijm vast. Knip voor
de bladeren acht stroken (6
cm breed) in vier verschillende lengtes (41, 44, 47, en
50 cm), van elke lengte
twee. Knip de uiteinden
rond af en maak in het
midden een vouwlijn. Lijm
de bladeren aan de steel.
Maak aan de bovenkant
van de piepschuimbol een
gaatje waarin de steel precies past. Stop de bol met
steel en bladeren in de zak
en verfrommel deze een
beetje. Knoop de zak aan
de bovenkant dicht met
een stukje touw. Zet de
bloem boven aan de steel
vast met het ijzerdraad.

Dit heb je nodig
oranje, zwart, roze, groen
en olijfgroen hobbyvilt € 0,85
fiberfill, de dikste maat
€ 8,95 p.m. (de stoffenmarkt)
groen crêpepapier € 0,99
houten stokjes 6 mm € 3,50
rood A4-hobbykarton hobbylijm € 4,99 zwart foamboard € 5,25 (vanbeekart.nl)
geel sponsje

Zo maak je de
sushi

Zwarte rolletjes: knip uit
het fiberfill vier stroken
(5x30 cm) en uit het zwarte
vilt vier stroken (5x26 cm).
Uit roze, oranje en groen
vilt knip je smalle strookjes
die je dubbelvouwt en
vastlijmt. Rol het filberfill
op met de strookjes in het
midden. Wikkel zwart vilt
eromheen en lijm vast.
Zalmsushi: knip uit het
fiberfill twee stukken (4x9
cm). Uit oranje vilt knip je
twee stroken (5x14 cm) en

rond de uiteinden af. Knip
ook wat smalle, nonchalante reepjes die je bovenop
legt. Wikkel een reepje
zwart vilt rond het geheel
en lijm het aan de onderkant vast. Garnalen: knip
uit het fiberfill stroken
(5x15 cm). Knip uit de losse
hand garnalen (20x5 cm)
en knip aan het eind een
staartje. Lijm bovenop wat
reepjes roze vilt.
Rolletjes met oranje bovenkant: knip uit het filberfill
stroken (4x30 cm). Rol
deze strak op met in het
hart een stukje spons en
een zwarte strook vilt. Lijm
op de bovenkant een stukje
oranje vilt.
Het rode bakje: teken op
het rode karton een cirkel
(Ø 14 cm) en knip rondom
in. Vouw de stukjes om en
lijm ze overlappend vast,
zodat een bakje ontstaat.
Knip uit de gele spons
stukjes en lijm ze vast.
Knip uit groen crêpepapier
stukjes (10x20 cm) die je
inknipt. Snijd een stuk uit
het foambord (42x51 cm).
Snijd op 3 cm van de rand
een vouwlijn een beetje in.
Vouw de randen om. Snijd
de hoekjes weg en verlijm
de hoeken met een stukje
zwart karton.

Met wat creativiteit en
een schaar zijn de
surprises tóp dit jaar

