
Leuke miniboekjes 

Stap 1: maak je eigen boekje 
-Zoek een mooi gekleurd papiertje van 10cm op 15 cm.

-Snij drie kartonnetjes, twee van 7cm op 5 cm en één van 7cm op 1 cm.

-Mooi in het midden van je gekleurd papier (even meten) kleef je het dunste kartonnetje.

-De grotere kartonnetjes kleef je links en rechts van het dunne kartonnetje (laat een tweetal 
millimeter ruimte!)

-Let erop dat de je de kartonnetjes mooi op één lijn kleeft, de één niet hoger dan de ander.

-Ga nu je boekje kaften zoals je een schoolboek zou kaften en kleef het papier aan de 
kartonnetjes vast.

-Dit gaat gemakkelijk als je de hoeken schuin afknipt.


-Knip van een ander kleur papier een stukje van 11cm op 6,5 cm.

-Kleef dit aan de binnenkant op het nu nog zichtbaar karton.

Je kan in het midden, aan de binnenkant een stukje mooi lint kleven, dit hoeft niet maar is wel 
leuk.


-Nu resten ons alleen nog de blaadjes.

-Knip een heleboel witte of lichtgekleurde papiertjes (6cm op 10 cm) en vouw ze allemaal mooi 
dubbel. 

-Knip één papiertje in twee en hou die aan de kant.

-Leg de rest mooi op elkaar en smeer een dikke laag lijm op de kant van de vouwtjes (houtlijm is 
ideaal).

-Plak deze mooi in het midden van je boekje.

-Vouw de twee overgebleven papiertjes dubbel en kleef die vooraan en achteraan in je boekje als 
versteviging.


-En nu versieren maar! Leuke figuurtjes tekenen en uitknippen om op de voorkant te kleven, 
versieren met lintjes, glitters, … maak er je eigen tof boekje van.

Uitdaging: Maak een superklein boekje! Hoe klein kan je gaan? Eentje die in een 
luciferdoosje past???? 

Stap 2: Stuur een toffe foto door naar ons: pamoya.art@gmail.com of post hem op de FB-
pagina van pamoya! 
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