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Verzamel het nodige 
materiaal: crêpepapier, 
een schaar, binddraad en 
stokjes. 

Kies het soort hartje: 
een rolhartje,een rond 
hartje, een hartje van 
meeldraadjes (rol ze  
voorzichtig tussen je 
vingers). 

Wikkel het gesneden 
crêpepapier rond het 
steeltje. Maak je een 
rond hartje? Vul dit op 
met watten of snippers.

Knip een strook en vouw 
ze horizontaal dubbel. 
Wikkel en frons het 
papier rond het hartje.

Vouw de geknipte strook 
een paar keer op en knip 
de bovenste hoekjes rond 
af. Wikkel en frons het 
papier rond het hartje.

Vouw de geknipte strook 
een paar keer op en knip 
reepjes met een 
verschillende breedte. 
Wikkel en frons het 
papier om beurt rond het 
hartje.
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Vouw de geknipte stroken 
een paar keer op, knip 
in boogjes of knip in 
reepjes. Wikkel of frons 
het papier om beurt rond 
het hartje. 

Knip bloemblaadjes in 
verschillende vormen uit 
de stroken papier. Rol 
de reepjes voor de 
meeldraadjes voorzichtig 
tussen je vingers. 

Maak het hartje stevig 
vast met binddraad. 

Wikkel en frons de 
bloemblaadjes rond het 
steeltje.

Maak dit laagje stevig 
vast met binddraad. 

Vervolledig je bloem met 
mooie grote bladen en 
maak vast met binddraad.
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Wikkel een lange groene 
strook rond je steeltje. 
Begin onder de bloem en 
wikkel naar boven. 

Wikkel het papier tot 
aan de bloemblaadjes en 
ga dan opnieuw schuin 
naar beneden. 

Knip enkele blaadjes 
uit. Hou ze tegen de 
steel en wikkel de 
uiteinden mee in de 
groene strook. 

Maak de papierstrook 
aan het uiteinde van de 
steel vast met 
binddraad. 

Geniet van je 
zelfgemaakt boeket. 
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stap 13

Succ
es! 


