DIY
Iets moois met oude boeken
Heb je een stapel oude boeken die je niet meer leest? Of een boek dat je heel stom vindt? In de
container gooien kun je niet aan, dus maak er iets moois van!
Principieel zijn wij natuurlijk tegen het kapotmaken van boeken. Maar als je er zulke mooie dingen van
kunt maken (en je neemt een heel oud boek/eentje die je echt stom vond), zien we het door de
vingers.
Tahereh Mafi doet het tenslotte ook. PopSugar verzamelde deze toffe DIY’s voor oude boeken.

Waxinelichthouders

Supersimpel. Koop standaard glazen waxinelichthoudertjes en beplak ze (aan de buitenkant!) met bladzijden uit je boek. Je kunt
eventueel nog figuurtjes uitsnijden of
knippen, waar het licht doorheen kan
schijnen.

Cupcaketoppers

Bake Off-alarm! Gelukkig hebben we bij de
GBBBO de cupcake-editie al gehad. Anyway:
steel
de
show
op
je
verjaardag/feestje/random event met deze
te gekke caketoppers, die je uitknipt. .

Kaarten en enveloppen

Gebruik het papier uit je boek om kaarten van te
maken, of enveloppen van de vouwen. Behalve
een figuurtje uitknippen (zoals het voorbeeld
hierboven), kun je ook een mooie quote
uitknippen en die op de kaart plakken.

Papieren bloemen

So PRETTY! Deze zagen we eerder
voorbijkomen bij Tahereh Mafi, die haar
eigen boeken ervoor kapot scheurde (au.).
Wij vonden een tutorial voor de bloemen
van Tahereh, en een andere waarmee je
bloemen kunt maken die lijken op het
plaatje hierboven.
(Ook een tof idee: bloemen maken van een
wereldkaart!)

Customized notebook

Wil jij een origineel, one-of-a-kind notitieboek? Koop dan
een simpele en beplak de buitenkant met bladzijden. Ook
tof: daar overheen met een mooie (gouden!) stift je
favoriete quotes schrijven.

Bloemenslinger

Als je de bloemen hierboven tof vindt,
maak er dan gelijk een hele slinger
van! Hier staat een tutorial voor een
hele mooie. Instant upgrade van je
kamer of huis en staat supersjiek!

Gift tags

Hoe cool is dat? Een cadeautje
geven en er zo’n leuk kaartje
aanhangen. Je kunt ze zo groot of
klein maken als je wilt. Perfect voor
elke Proud Bookjunkie!

Book ornaments

Maak een hanger voor aan je
muur, je boekenkast of voor in de
kerstboom. Je kunt van alles
gebruiken als ondergrond: een
stukje hout (zoals hier), maar ook
een tegeltje, karton, spiegel, glas,
etc. Plak je favoriete quotes erop,
maak het vast aan een touwtje:
klaar!

