
Minder verpakkingen: Is het nodig om inpakpapier te kopen wanneer je een 
cadeau in wilt pakken? We dagen je uit om je eigen inpakpapier te maken!

maak je eigen 
inpakpapier

minder verpakkingen:

Wist je dat: Een derde van al het vuilnis uit verpakkingsmaterialen bestaat? Dat zijn bijvoorbeeld verpak-
kingen van eten uit de supermarkt, maar ook van nieuw speelgoed. En heb je wel eens nagedacht over 
de verpakking van het eten dat thuisbezorgd wordt of het inpakpapier dat voor cadeautjes gebruikt 
wordt?

Denk na: Heb je binnenkort een verjaardagsfeestje ? Zou je dit keer het cadeau op een creatieve manier 
kunnen inpakken met iets dat je al in huis hebt en niet (meer) gebruikt?

Zoeken en maken: : Denk aan een stuk stof om je cadeau in te wikkelen of krantenpapier dat je kan 
beschilderen. Of misschien heb je nog een tekening liggen? Je kan ook een mooie strik maken en die 
eromheen doen. 

Kan je ook iets anders bedenken? Wat zou je nog meer kunnen bedenken? Vertel ons over je idee!

Laat ons zien wat je gedaan hebt: Maak een foto van wat je hebt gemaakt en lever het online in.

uitdaging 3

Vind je het lastig om te beginnen? Geen probleem! Hieronder vind je extra inspiratie.



maak je eigen 
inpakpapier met kranten-
papier en aardappels 

inspiratie:

uitdaging 3

Zoek een stuk krantenpapier dat groot genoeg is om je cadeau in te 
verpakken. 

stap 1

Bedenk wat voor patroon je zou willen stempelen op het papier. Een maan, 
een driehoek of iets anders?

stap 2

Pak nu twee rauwe aardappels. Hier ga je de stempel van maken. Snij de 
aardappel door het midden. Als je snijdt, zorg dan dat je altijd hulp van een 
volwassene krijgt. Snij er vormpjes van zoals een driehoek, vierkant of een 
ster. Je kan ook werken met een bakvormpje. Die kan je in de aardappel 
duwen om zo een vormpje te maken.

stap 3

De aardappel kan van binnen een beetje vochtig zijn. Dep de aardappelstuk-
jes daarom droog met keukenpapier.

stap 4

Pak je krantenpapier en maak een patroon op het papier. Je kan zoveel 
stempelen als je wilt.

stap 6

Met verf kan je de aardappelstukjes kleuren. Druk daarna de aardappel-
vorm met verf op het papier. Zo kan je stempelen! Oefen eerst op een los 
stuk papier.

stap 5

Laat het papier goed drogen. Nu kan je je cadeau inpakken met je 
zelfgemaakte inpakpapier.

We zijn benieuwd naar jouw idee!

stap 7


