
DO IT YOURSELF

Themafeestbril met lege Nutella® potten

Gemiddeld

WAT HEB JE
NODIG?

Lege Nutella® potten met deksel

Lijmpistool

Rijggaten van 11 mm en gereedschap voor oogjes
(set)

Hamer

Snijder/schaar

Gekleurd vilt

Gewone of 3D-stickers

Tip: je kunt kant-en-klare stickers kopen of een van
onze ontwerpen gebruiken.



WERKWIJZE

1 Haal de kaart uit het deksel en
gebruik het gereedschap uit je set
voor rijggaten om een gat te maken
in het deksel (zie hiervoor de
instructies die zijn meegeleverd bij
de set, meestal op de achterkant van
de verpakking).

Tip: Zorg ervoor dat de rijggaten
groot genoeg zijn voor je rietjes.
Rijggaten zijn verkrijgbaar in
verschillende maten. Houd deze
buiten het bereik van kinderen,
omdat ze kleine onderdelen
bevatten.

2 Knip stroken van 3 cm breed en 26,5
cm lang uit het gekleurde vilt. Print
en knip je stickers uit. Plak ze op de
kaart uit het deksel van je Nutella®

pot. Op de kaart blijven de stickers
namelijk beter zitten.

In onze downloadsectie vind je
sjablonen en ontwerpen.



3 Gebruik nu een lijmpistool om de
vilten stroken rond het midden van
de pot te lijmen. Bevestig je ontwerp
op dezelfde manier aan de voorkant
van de pot.

Tip: Je kunt ook kleine 3D-motieven
of letters aanbrengen op je vilten
stroken, zodat elke gast zijn of haar
eigen pot herkent. Laat je fantasie
de vrije loop!

4 Draai de deksels op de potten. Klaar
is Kees! Nu ben je klaar voor je
gasten!

Tip: Als je de potten wilt
hergebruiken voor je volgende
feestje, kun je de papieren sjablonen
voorzichtig van de pot verwijderen.
Was de potten met de hand. Het vilt
kan veilig in water worden geplaatst.
Dep het vilt zachtjes, zodat het
sneller droogt. Je kunt de sjablonen
op elk gewenst moment opnieuw
afdrukken en op droog vilt
bevestigen.


