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zien
surprise om te
ze
hoe je de
.
surprise maakt

S

Beet

(voor de rustzoeker)
Wat heb je nodig

lege frisdrankfles ronde wattenschijfjes zilver hobbykarton € 2,95 (Pipoos)
hobbylijm € 5,50 (Pipoos) zwarte marker € 6,15 (Pipoos) zwart en groen vilt
€ 0,80 (Pipoos) groen jutetouw € 9,99
(Pipoos) bamboestok 150 cm per 4
stuks € 2,79 (tuincentrum)

Zelf maken

int pakt uit!

Knutselspullen
verzamelen!
Met deze acht
'easy does it'surprises en lekker
veel cadeautips
kun je meteen aan
de slag.

Werkwijze

Rode stoel € 45 (Van Dijk & Ko), kussen € 41,95,
vloerkleed € 51,75 (Deens), mijtertje uit set van 8
€ 14,95 (Meri Meri), groen lint € 1,99 (Pipoos),
inpakpapier € 1,50 (Hema).

Knip de onderkant van de fles. Knijp
de bodemloze fles aan de onderkant
plat en niet vast. Teken een mooie
vissenstaart en knip die twee keer uit
het zilverkarton. Plak de staart op de
platte fles en teken er met de marker
zwarte lijnen op. Beplak de vis dakpansgewijs met wattenschijfjes. Knip
uit het zilverkarton een paar vinnen
en lijm deze op de vis. Knip uit het vilt
twee oogjes en plak deze op. Maak in
de dop van de fles een gaatje, haal er
een touwtje doorheen en knoop vast.
Knoop de andere kant van het touw
vast aan een bamboestok. Klaar is je
hengel!
Slingers € 16,95 (Meri Meri),
cadeaupapier diverse kleuren € 1,50
(Hema), inpakpapier rood met witte
stipjes en kraftpapier met oranje
strepen € 1,99 (Bruna).
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Duizendpoot
(voor de
alleskunner)

Zin om meer
Brei
zelf te maken?
piet!
je eigen sint en
t.nl/
Kijk op margrie
et
pi
sinten

Tafel € 225 (Van Dijk & Ko), poster
free printable (printcandy), muffinmix
€ 3 (Hema), inpakpapier € 1,99
(Bruna), dienblad (privébezit, geverfd
in de kleur Eucalyptus).

Wat heb je nodig
Het kussen van 20-95 cm kun
je eenvoudig zelf maken, of je
kunt een kant-en-klaar kussen
kopen en daar de sokjes
aannaaien en accessoires op
lijmen. panduro kussenvulling
€ 6,99 rood wolvilt € 2,50
zwart hobbyvilt € 0,80 kleine
bolletjes nepal lamswol € 3,99,
groot € 7,99 hobbylijm € 5,50
(alles Pipoos) babysokjes
€ 1,99 per 4 paar (Action)
stukje groene stof (de markt)

Werkwijze
Knip een strook van 22 cm
breed en de stofbreedte als
lengte, bijvoorbeeld 140 cm
lang. Knip nog een strook van
50 cm (plus 2 cm voor de
naden). Nu heb je genoeg stof
om een kussen van 20 bij 95
cm te kunnen maken. Vul de
sokjes met wat kussenvulling
en naai ze aan de voorkant
van de stof. Maak de korte
strook vast aan de andere
strook en naai het kussenhoesje dicht. Laat aan de
achterkant een opening om
het kussen te kunnen draaien
en op te vullen.
Als het kussen is gevuld en
dichtgenaaid aan de achterkant, lijm je de kleine wollen
bolletjes op de voorkant. Laat
goed drogen. Rijg een paar
grote en kleine bolletjes aan
een draad en bevestig ze aan
de bovenkant van het kussen.
Knip uit wolvilt oogjes, een
neusje en een mond. Lijm ze
op het kussen.
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Kast geverfd in
Eucalyptus € 269
(Basiclabel), stoel
€ 37,50, emaillen
kan € 15 (Van Dijk &
Ko), Pietje - onderdeel van slinger
€ 16,95 (Meri Meri).

Cupcake (voor de keukenprins(es))
Wat heb je nodig

Werkwijze

purschuim € 2,50 (bouwmarkt)
bamboeschaal € 1,99 bamboebord
€ 0,96 (Action) spuitverf wit € 9,99
(Pipoos) hobbylijm € 5,50 (Pipoos)
zwarte marker € 6,15 (Pipoos)
smarties of confetti

Spuit met purschuim een grote toef
op het bord en laat het goed drogen.
Verf het met spuitverf wit en laat
het drogen. Lijm de smarties met
hobbylijm vast. Teken met een
zwarte marker lijnen op de schaal.
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Bijna te mooi om
kapot te maken.
Bijna hè , zeggen we...

Cactus

(voor de groen
liefhebber)
Wat heb je nodig
lege, groene schoonmaakflessen zoals schoonmaakazijn
en Andy cocktailprikkers (supermarkt) lijmpistool € 9,99
(Pipoos) lijmsticks 20 stuks
€ 2,50 (Pipoos) crêpepapier
zwart en roze € 0,99 (Pipoos)
oude, plastic bloempotten

Werkwijze
Maak de flessen leeg. Vul de
azijnflessen met een laagje
kokend heet water, hierdoor
vervormt het plastic een
beetje en wordt de bodem
zacht. Bol de onderkant een
beetje uit met een lange stok.
Knak de cocktailprikkers
dubbel. Verhit het lijmpistool
en breng in lijnen, dotjes lijm
aan op de flessen. Lijm de
cocktailprikkers vast. Knip
uit het roze crêpepapier
cirkels en vouw hier een
bloemetje van. Lijm deze
boven op de flessen.

Rode kist € 65
(Van Dijk & Ko),
servet € 7,95
(Meri Meri), rood
rafialint € 4,99
(Pipoos), kussen
€ 54,50 (Deens).

Ga naar
t.nl/
www.margrie
zien
te
surprise om
hoe je deze
.
surprise maakt

Boomstam en bijl
(voor de stoere hipster)
Wat heb je nodig

Cactus in kleine pot: lijm de

twee ronde opbergdozen € 6 (Hema) bruin kraftpapier
€ 9,32 (cchobby) goudkleurig karton € 2,95 (Pipoos)
hobbylijm € 5,50 (Pipoos) panduro acrylverf grey umber
en zwart € 3,75 per stuk (Pipoos) acryl retarder € 7,50
(Karwei) houtnerver € 9,88 (verftechnieken)

dop op de bodem van het
potje en schroef de fles er
ondersteboven op vast.

Twee cactussen in grote
pot: vul de pot op met

Werkwijze

papiersnippers of een andere
vulling. Plaats de flessen
in de pot en lijm ze vast aan
de zijkant.
Omwikkel de potten met
zwart crêpepapier en lijm dat
vast. Je kunt als versiering
een mooi lint om de pot
strikken.
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Kast, geverfd in Eucalyptus
€ 269 (Basiclabel), paard
- onderdeel van slinger
€ 16,96 (Meri Meri), chocoladeletter (supermarkt).

Leg de deksel van de ronde doos op het papier en trek
de cirkel om. Knip deze tweemaal uit.
Zet de ronde dozen op elkaar en plak ze aan elkaar vast
met plakband. Meet de hoogte en omtrek op en knip dit
uit het kraftpapier. Reken onder en boven 3 cm extra
voor een vouwrand en in de breedte 2 cm extra voor een
lijmrand. Knip de vouwranden, van 3 cm aan de bovenen onderkant van het papier, in zodat je het gemakkelijk aan het deksel en onderkant kunt plakken.

(Deze stap kun je eventueel overslaan)
Meng de grijze hobbyverf met de acryl retarder,
hierdoor blijft de verf iets langer nat, zodat je de verftechniek rustig kunt uitvoeren.Verf het papier met de
grijze verf en maak met de houtnerver een vlammend
houtmotief in de nog natte verf. Laat het goed drogen.
Verf nu met de zwarte hobbyverf en een dun penseel,
de houtmotieven grof over, zodat je ze goed ziet.
Schilder op de ronde bovenkant de jaarringen met
zwarte hobbyverf en een dun penseel. Wikkel het
papier rond de ronde dozen en lijm het vast aan de
achterkant. De ingeknipte delen vouw je om en deze
plak je aan de onder- en bovenkant vast. Lijm de
twee uitgeknipte cirkels vast. Snijd met een stanleymes een diepe gleuf in de surprise, hier komt de bijl in.
Rol een stuk kraftpapier van ongeveer 35 cm hoog
strak op en lijm het vast. De boven- en onderkant
vouw je plat en lijm of niet je vast. Knip uit het
goudkarton een bijlvorm en vouw deze rond de rol
en lijm vast.
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€ 8,95, bootje - onderdeel
van slinger € 16,95 (Meri
Meri), cadeautasje € 0,75,
papieren bordje € 1,75 per
set van 8 (Hema), lint € 1,99
(Pipoos).

Kampioensbeker

Piano

Slinger vlaggetjes uit set
van 3 € 16,95, beker uit set
van 8 € 7,95 (Meri Meri),
pepernoten (supermarkt).
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Parelketting

Kampioensbeker

Piano

Wat heb je nodig

Wat heb je nodig

lege schoenendoos die je in een mooie
kleur verft of lichtgroene opbergdoos € 5
(Hema) piepschuimbollen: 3 cm € 0,35,
4 cm € 0,40, 6 cm € 0,50, 7 cm € 0,60
(Pipoos) lijmpistool € 9,99 (Pipoos)
lijmsticks 20 stuks € 2,50 (Pipoos) parelmoerverf € 6,85 (Pipoos) lettersjabloon € 4,99 (Pipoos) draad restje lint

lege plastic bloempotjes, schoongemaakt en in verschillende maten lijmpistool € 9,99 lijmsticks 20 stuks € 2,50
zilver- en goudkleurig karton € 2,95
zwarte marker € 6,15 hobbylijm € 5,50
(alles Pipoos) kartonnen taartbordje € 1
set van 8 (Hema) kartonnen bordje
€ 1,75 set van 8 (Hema) zilverfolie

Dit is een surprise om te bewaren. Je
maakt ’m heel eenvoudig van oude
wijnkistjes. Heb je die niet ergens liggen,
bestel ze dan eenvoudig online of vraag
ernaar bij een wijnwinkel.

Werkwijze

Werkwijze

Rijg de piepschuimbollen aan elkaar
met een grote naald en stevig draad en
sluit de ketting. Schrijf met behulp
van het lettersjabloon en een zwarte
fineliner: ‘for you’ op de deksel. Lijm
de ketting vast aan de deksel van de
doos. Maak met een mooi lintje een
strik boven aan de ketting.

Stapel de diverse bloempotjes op elkaar
zodat je een mooie bekervorm krijgt.
Lijm ze met het lijmpistool vast. Knip
uit het zilverkarton de oren van de
beker en lijm deze aan de bloempotjes
vast. Bekleed nu de beker met zilverfolie en zorg dat de uiteinden vast worden gelijmd. Bekleed het kartonnen
bordje met zilverfolie, deze dient als
deksel. Rol van zilverfolie een bolletje
en maak dit vast op de deksel. Plak het
kleine bordje aan de voorkant van de
beker en knip uit het goudkarton het
cijfer 1. Lijm ook dit vast en zet met een
zwarte marker strepen rondom.

(voor de beautyqueen)

Tafel € 85 (Van Dijk & Ko), vaasje € 18,50 (Deens),
de rode letters zijn uitgeknipt uit rood hobbykarton,
zoek hiervoor op internet naar een chocolade
lettertype. Overig is privébezit.
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(voor de winnaar)

Wijze levens - én surpriseles:
haal eruit wat erin zit!

(voor de muziekvirtuoos)

Wat heb je nodig
wijnkist 2-vaks € 7,95 (wijn voor nu)
wijnkistje 3-vaks € 8,95 (wijn voor nu
hobbyrubber 6 mm zwart en wit € 3,99
per plaat hobbylijm € 5,50 houten
pootjes (kegelpop) € 3,99 per 4 stuks
houten stokje € 2,99 set van 3 (alles
Pipoos) houten verfroerstokje (gratis bij
verfwinkel)

Werkwijze
Snijd uit het witte hobbyrubber repen
van 3 cm breed en lijm ze, met een paar
millimeter tussenruimte, op de 3-vaks
wijnkist. Lijm de vier houten pootjes
onder de wijnkist en laat het goed
drogen. Lijm de 2-vaks wijnkist op
de 3-vaks kist.
Snijd uit het zwarte hobbyrubber
repen van 2 cm breed en kort ze in tot
ongeveer 12 cm. Lijm ze op de witte
toetsen, tegen het 2-vaks kistje aan.
Kort het stokje in tot de lengte van het
roerstokje. Lijm eerst het stokje aan de
2-vaks kist, net boven de zwarte toetsen en als het droog is lijm je het roerstokje erop. Kopieer bladmuziek met
sinterklaasliedjes en lijm het met de
middenvouw, op de 2-vaks kist.
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Dank u Sinterklaas je!

De allerfijnste sintcadeautjes op een rij. Alles kost
rond de tien euro en past perfect in de surprise.
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Voor de kleintjes

8

1. Strikje hier, strikje daar Schattige haarstrikjes, Ava - Dusty pink + blossom € 6,95 (Bonbon via mooi-makers.nl).
2. Hulppietje Zodat de allerkleinsten ook kunnen genieten van het sinterklaasfeest. T-shirt € 2,49 (zeeman.nl).
3. Puzzelen maar! Voor kinderen vanaf twee jaar. Puzzel dierenkoppen € 13,95 (Djeco via psikhouvanjou.nl)
4. Een ster in sparen Met deze leuke spaarpot wil toch ieder kind geld sparen? € 9,95 (studiozomooi.nl). 5. Retro
schrijfset Voor de creatiefste kids. Verrukkelijke schrijfset met retroprint € 5,50 (Froy & Dind via kleinezebra.com).
6. Warme oren Met dit leuke mutsje heeft geen kind meer last van koude oren! € 7 (hema.nl). 7. Dromen over dino’s
Hiermee gaan ze rustig slapen. Nachtlamp Triceratops, € 12,95 per stuk (Disaster Designs via whatsinabag.nl).
8. Hersenkraker Ingewikkelde metalen puzzels € 7,95 (La chaise longue via giftsbybeel.nl).
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Lekker, leuk en nuttig
1. Fijne handcrème Voor de man die graag z'n handen verzorgt. Men’s Society Handcrème € 9,95 (living.nl). 2. Mooi
mokje Zo wordt koffiedrinken een feest. Mok 200 ml Cherry
Blossom € 9,99 (catchii via vtwonen.nl). 3. Schone handen
Deze zeep staat leuk in elke keuken. Handzeep - Kitchen is
for Dancing € 9,99 (The Gift Label via living.nl). 4. Handig
zeg Nooit meer vragen om een muntje! Zeegrijs winkelwagenmuntje € 5,95 (zusss.nl). 5. Amsterdams herenhuis
Zet een theelichtje in dit huisje en je hebt instant sfeer.

Waxinelichthouder € 9,95 (dille-kamille.nl). 6. Een zakje
complimenten Omdat je er nooit genoeg van kunt ontvangen.€ 6,95 (Mooi door mij). 7. Lekkere wol Goed voorbereid
de winter in. Sjaal € 12,50 (Hema). 8. Buigbare leeslamp
Leuk en handig: lamp waarmee je in het donker nog kunt
lezen. € 8 (Kikkerland via fonq.nl). 9. Happy voeten Je wordt
meteen vrolijk wanneer je deze sokken aantrekt. Sokken
€ 10 (Happy Socks). 10. Gevlochten sleutelhanger Zie je
de vlecht, dan heb je je sleutels gevonden! Zeegrijze sleutelhanger met vlecht € 5,95 (zusss.nl).

Voor de lekkerbekken
1. Soep per post Een mix van gedroogde groenten, kruiden en specerijen, verpakt in een gehandletterde kerstkaart. KerstKliekjesSoepStarter € 3,75 (soepstarter.nl). 2. Aardewerken schaaltje Basic en tijdloos. Set van 2
€ 7,90 (Zuss via vtwonen.nl). 3. Echte wi(j)negums Voor de wijnliefhebber. Zoe Rosé winegums, 50 gram € 7,50
(Vinoos by AMS). 4. Lekker snoepen Chocoladeletter (melk of puur) met gekaramelliseerde amandelen, pistachenoten, pecannoten & hazelnoten € 9,95 (delicious. via deliciousmagazine.nl). 5. Beestenboel Met deze leuke dierenbordjes wordt het een feestje om te eten. Set van 4 € 14,95 (Wereld Natuur Fonds). 6. Gezellig afdrogen
Theedoek All over veggies € 5,99 (sissy-boy.com). 7. Tijd voor thee Een unieke manier van theedrinken met deze
leuke theebloemen. Witte thee met jasmijn € 6,95, (Yeh Tea via Nanii.nl). 8. Bakkie voor onderweg Om onderweg
te genieten van een warme drank. Beker to go mmm lekker € 8,95 (Zuss via vtwonen.nl).
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ontwerp en styling: marieke de geus. fotografie: barbara groen. shopping: anita vlaar. tekst: danique krol. voor verkoopinformatie zie inhoud.
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