Vriendenboekje maken
9. Nu kun je het papier naar
binnen vouwen en plakken met
lijm.

1. Kies 7 enveloppen.
2. Zorg dat de enveloppen
op een nette stapel liggen,
met de opening aan
dezelfde kant.
Gebruik wasknijpers om
de enveloppen bij elkaar te
houden.

10. Plak aan de binnenkant een
mooi stuk papier. Gebruik het
sjabloon: binnenkant kaft voor
de juiste maat.
11. Doe hetzelfde met de
kaft voor de achterkant. Let op wel in
spiegelbeeld.

3. Gebruik het enveloppen sjabloon.
Leg het aan de dichte kant van
de enveloppen. Trek de gaatjes
over en gebruik de gaatjestang
om gaatjes in de enveloppen te
maken.

12. Vouw je kaft voorzichtig. Leg
het sjabloon Gaatjes kaft aan de
rand van de kaft. Zorg dat het aan
de kant van de vouwlijn is. Trek de
gaatjes over met een potlood.

Niet plakken!

4. Nu ga je de kaft van je boekje
maken (de buitenkant).
Deze is altijd wat steviger.
Voorkant
5. Leg het karton zo neer:
6. Kies een leuk papier
voor je kaft.
7. Lijm het karton op je papier.
Het rode stuk niet!
Dit haal je weg wanneer alles geplakt
is.
Zorg dat het papier groter is dan het
karton.
8. Knip de hoekjes van het papier.

Achterkant

13. Maak nu gaatjes met de
gaatjetang.
14. Doe hetzelfde met de kaft
voor de achterkant.
15. Nu heb je alle onderdelen klaar voor
je vriendenboekje.
16.Leg nu de kaft en de enveloppen op de
juiste plek. Zet alles vast met wasknijpers.
17. Nu ga je lint rijgen door de gaatjes.

Boek Naaien
Laat een paar centimeter draad los
hangen terwijl je begint te naaien.
Begin bovenaan en ga in en uit de
gaten. Bij het laatste gat, cirkel de
draad rond de onderkant van het
boek en ga terug door hetzelfde
gat vanaf de andere kant.
Draai vervolgens de draad rond de
rug van het boek en ga opnieuw
door hetzelfde gat.
Ga door het volgende gat,
omcirkel de draad rond de rug en
ga opnieuw door hetzelfde gat.
Herhaal dit tot aan het bovenste
gat.
Cirkel rond de bovenkant van het
boek en maak de twee draden
vast.
Knip de rest van je lint af.

18. Versier je boekje tot een mooi
vriendenboekje.
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