
Embellishments 

Wanneer je dit woord voor 

het eerst ziet is de kans 

groot dat je geen idee 

hebt wat ermee wordt 

bedoelt. Zelfs wanneer je 

het woord kent is het 

lastig om het te 

omschrijven. Dit, omdat 

het veel verschillende 

betekenissen heeft, en bij 

veel verschillende hobby’s 

wordt gebruikt. 

Eigenlijk betekend het 

woord niets anders dan 

een “versiering”. Dit kan 

een tekening zijn, of een 

klein detail op een jurk. In 

deze folder gaan we het 

echter hebben over 

versieringen gemaakt van 

papier. Papieren decoraties 

dus. 

Deze papieren decoraties 

kun je op veel 

verschillende manieren 

gebruiken. Maak ze in het 

klein voor op een kaartje. 

Of juist extra groot als 

versiering bij een feestje  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Embellishments 
Papieren decoraties maken 



 

Make It Yours 
Het maken van een embellishment kan je zo 

moeilijk maken als je zelf wilt! Er zijn geen vaste 

richtlijnen of producten die je moet gebruiken.  

Customize in Almost No Time 
Stap 1- Bedenk wat je ongeveer wilt gaan maken. 

Hoe groot wil je hem maken? Wil je bepaalde 

kleuren gebruiken? Welk papier ga je gebruiken 

etc.  

Stap 2 – Als je alle materialen bij elkaar hebt 

gezocht ga je de basis maken voor je 

embellishment, bijvoorbeeld een cirkel.  

Stap 3 – Als je de basis hebt gemaakt ga de 

embellishment versieren. Denk hierbij aan stickers, 

die cuts, washi 

Stap 4 – zelf leg ik eerst alles neer zoals ik het wil 

gaan plakken zodat ik kan zien of het leuk bij 

elkaar staat en dan kan ik het eventueel nog 

veranderen. Als je tevreden bent met je keuze kan 

je alles vastplakken. 
 

Creativity  

. 

- Albert Einstein 

Focus on What You Do Best 
Hierboven zie je een voorbeeld van een embellishment 

die ik heb gemaakt. Ik heb eerst bedacht hoe ik hem 

wilde maken, met een cirkel en ik wilde het vogeltje 

graag gebruiken. Dus ik ben op zoek gegaan naar 

papier voor de basis met ongeveer dezelfde kleur als 

het vogeltje. Hierna heb ik nog kleine versieringen 

gezocht zoals de woordstickers en de enamel dots. 

Uiteindelijk heb ik gekeken op welke manier ik de die 

cut van het vogeltje het beste vond passen op de 

cirkel. Hierna heb ik alles vastgeplakt en was mijn 

embellishment klaar.  

 

Uitleg begrippen 
-Washi tape: tape van rijstpapier dat gebruikt wordt 

als versiering.  

-Die cuts: papieren figuren vaak van stevig papier. 

Wordt gebruikt als versiering.  

-Enamel dots: soort van kleurrijke plastic plakparels. 

 
 

  

 

Rowie - @creative_rowie 

 

"Ik ben Rowie (21) van het Instagram account en 

YouTube-kanaal Creative_rowie. Ik ben gek op 

creatief bezig zijn met papier, stickers en alles 

eromheen.” 

 

Instagram: @creative_rowie 

YouTube: @creative_rowie 

 

Marion- Acrealife 

"Ik ben Marion (24), beter bekend onder mijn 

blog en YouTube naam Acrealife. Het is super om 

anderen te mogen inspireren op creatief gebied. 

Bijvoorbeeld door het maken van papieren 

decoraties oftewel embellishments." 

 

Instagram: @acrealife 

Facebook pagina: @acrealife 

Facebook groep: @Creatief met Acrealife 

YouTube: @acrealife 

Blog: http://acrealife.wordpress.com 

     

    

 


