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Ooit las ik een artikel over de Japanse 
cadeau-cultuur. Hoe cadeautjes geven 
verweven is in de Japanse cultuur. Voor 
elke gelegenheid zijn er speciale 
cadeaumomenten en die cadeautjes 
hebben dan ook verschillende namen. Net 
als wij dat hebben: kerstcadeautjes, 
verjaardagscadeautjes…maar dan nog 
meer. En alles wordt met zorg ingepakt. 
Soms laat de ontvanger van het cadeau de 
verpakking zelfs nog even dicht om zo 
langer van de inpakkunst te genieten. Het 
heeft alles te maken met attent zijn, 
aandacht geven. En aandacht, da’s juist 
het mooiste wat je iemand kunt geven.

Soms denk ik dat we als Nederlanders te 
nuchter zijn voor zulke cadeau-ethiek. Iets 
als “Zullen we gewoon geld geven?” dat is 
in veel culturen ondenkbaar. Of, ook 
gehoord: “Wij doen in onze familie/
vriendengroep/vriendinnenclub niet meer 
aan cadeautjes.” Persoonlijk vind ik dat 
altijd jammer. Niet omdat ik zelf zo graag 
cadeautjes krijg (ook wel, hoor), maar 
vooral omdat ik het zo leuk vind om 
iemand blij te maken. Met iets dat ik met 
zorg heb uitgekozen. Of een pakketje dat 
ik voor diegene heb samengesteld. En dan 
het inpakken…



Oh, ik pak zo graag in…en uit. Met lint, met 
touw, met mooi inpakpapier, tape, lijm, strikjes 
en confetti. Soms koop ik mooi cadeaupapier, 
maar liever nog gebruik ik kraftpapier (dat 
bruine), krant of zelfgemaakt cadeaupapier. 
Papieren zakjes die nog mooi zijn bewaar ik. 
Lint rol ik netjes op. Hergebruik, houd ik van. 
Ja, je kunt natuurlijk complete inpaksets 
kopen; papier, bijpassend lint, matching 
stickers en misschien nog een tag die erbij 
hoort. Maar als je de basis kent, een zakje 
vouwen bijvoorbeeld, dan is inpakken juist 
heel makkelijk met simpele materialen. En 
precies dat is wat ik je wil leren vandaag. 
Kant-en-klare cadeautasjes kun je altijd nog 
gaan kopen, toch?


In dit boekje heb ik het vooral over de basics. 
Geen origami, geen ingewikkelde 
inpakmanieren. Maar een paar basiskneepjes 
en ideetjes om je op weg te helpen.




MATERIAAL 

Je hoeft echt geen uitgebreide collectie papier te hebben om 
verschillende soorten cadeautjes in te pakken. Ik ben bijvoorbeeld 
wel eens Sinterklaaspapier vergeten toen ik de 5 december-
cadeautjes in moest pakken. Toen heb ik van rood inpakpapier Sint-
papier gemaakt door er met een stift simpele mijtertjes op te 
tekenen. Zag er leuk uit, weer eens wat anders.

WAT HEB JE nodig? 
-kraftpapier, gewoon dat bruine. Neem wel een wat dikker papier, 
anders schijnt het door.
-folie, doorschijnend
-schaar
-tape
-bolletje touw
-stift

Met bovenstaande materialen kom je al een heel eind. Je kunt je 
collectie inpakmateriaal altijd nog uitbreiden met lint, confetti, making 
tape, gekleurd inpakpapier en inpakpapier met verschillende 
dessins.



ZELF INPAKPAPIER MAKEN 
Als je effen inpakpapier in huis hebt, kun je zelf nog een dessin 
erop maken. Gebruik stempels of verf. Stiften of stickertjes. 
Witte verf op bruin kaftpapier geeft altijd een erg mooi effect. 
Zet bijvoorbeeld kleine stipjes met de achterkant van een 
potlood dat je steeds in witte verf dipt. Of maak verfspetters.

ALLEDAAGSE MATERIALEN GEBRUIKEN 
Krant, bladzijden uit boeken, landkaarten. Allemaal 
papier wat je prima kunt gebruiken voor het inpakken 
van een cadeautje. En dan kan zelfs ‘saai’ papier als 
krant feestelijk zijn. Aluminiumfolie, ook zoiets. Als je 
voorzichtig vouwt en een beetje geduld hebt, dan kun 
je hier heel strak een cadeautje mee inpakken. Ook 
mooie plastic tasjes kun je hergebruiken als 
inpakmateriaal.



EEN ZAKJE VOUWEN… 

Als je de basics van het inpakken onder de knie hebt, 
dan kun je daar alle kanten mee op. En de basis dat 
is:

-gewoon inpakken, hoe je iets rechthoekigs in zou 
pakken, bijvoorbeeld een boek

-een zakje vouwen

Als je een simpel zakje kunt vouwen, dan kun je ook 
een cadeautasje maken. En dan ook een cadeautasje 
met venster. En, heel handig…

…je kunt dingen inpakken die een rare vorm hebben. 
En zak vouwen voor een wijnfles bijvoorbeeld. Of een 
voetbal inpakken.

Echt, leer een zakje vouwen en inpakken wordt 
meteen een stuk makkelijker.



ZO VOUW JE EEN ZAKJE:



Nu is het zakje klaar. Om een 2.0 versie te maken, vouw 

je het zakje zo dat je de zijkanten meer definieert.

2.0-versie





Cadeauzakje 
Als je door hebt hoe het werkt, dan wordt inpakken vanzelf 
stukken makkelijker.

WAT HEB JE nodig? 
-papier (kraftpapier, inpakpapier, landkaart, gewoon a4tje…)
-plakband of lijm -schaar

Extra filmpje over inpakken in krant: https://youtu.be/
SefIIJbh3Io

1. kraftpapier
2. krantenpapier
3. bladzijde uit een oud woordenboek
4. zakje 2.0 (zie vorig hoofdstuk)

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
1. https://youtu.be/_Uj5ucwNGWI
2. https://youtu.be/k7x-5JGSKew
3. https://youtu.be/GWvvEiQAHwM
4. https://youtu.be/thmRYGrS-3k
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INPAKKEN IN FOLIE 
Folie gebruik je voor het inpakken van bloemen en planten. Maar ook voor 
cadeautjes die op een cadeautafel belanden, bijvoorbeeld op een bruiloft 
of de opening van een bedrijf. Wanneer je denkt dat er voor de ontvanger 
geen ruimte is om het cadeautje direct uit te pakken, dan kun je hiervoor 
kiezen. Je kunt een cadeautje ook nog apart in inpakpapier inpakken en er 
daarna nog folie omheen doen voor een feestelijk effect.

WAT HEB JE nodig? 
-folie
-schaar
-plakband
-eventueel confetti, inpakpapier, stukje karton

5. zakje van folie
6. in folie met confetti erbij
7. op een kartonnetje (de manier om een cadeaupakketje of iets 
breekbaars in te pakken)

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
5. https://youtu.be/e9eZDMpqKlw
6. https://youtu.be/UgvwVwGzPwY
7. https://youtu.be/x9B75eRBm4k

https://youtu.be/e9eZDMpqKlw
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CADEAUZAKJE DICHTMAKEN 
En dan heb je een cadeauzakje gemaakt. Hoe maak je het dan dicht? 
Gewoon met plakband. Of met making tape/washi tape. Een mooie 
sticker. Of: met lint. Met garen. Ook kun je de bovenkant van het 
cadeauzakje tegengesteld dichtvouwen.

WAT HEB JE nodig? 
-cadeauzakje
-lint & perforator
-naald & draad

8. cadeauzakje dichtgemaakt met lint
9. cadeauzakje dichtgestikt
10. tegengesteld dichtvouwen

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
8. https://youtu.be/4HLVWeW0qq4
9. https://youtu.be/BQ0p1pGCk4I
10. https://youtu.be/WSZG9pX8Tos
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CADEAUDOOSJE MAKEN 
Sommige cadeautjes, vooral de kleine dingetjes, doe je het liefst in een 
doosje. Van wat dikker papier of karton kun je zelf een cadeaudoosje 
knutselen. Of maak er eentje van een wc-rolletje.

WAT HEB JE nodig? 
-wc-rolletje & materiaal om het rolletje te versieren
-papier/karton, schaar, lijm/plakband
-eventueel een liniaal

11. cadeaudoosje van wc-rolletje
12. cadeaudoosje van dik kraftpapier

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
11. https://youtu.be/eUDbMEEI6K0
12. https://youtu.be/MjlSTBxpWQI

https://youtu.be/eUDbMEEI6K0
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INPAKKEN IN STOF 
Geen papier bij de hand? Of gewoon eens wat anders proberen? Je kunt 
een cadeautje ook inpakken in stof. Knip een mooi lapje en strik het om 
het cadeautje heen.

WAT HEB JE nodig? 
-stof (eventueel een stofschaar)

LINK NAAR FILMPJE, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
13. https://youtu.be/ewjBYBgsJDM

EEN TAG MAKEN 
Natuurlijk ook kant en klaar te koop, maar je maakt tags ook heel 
makkelijk zelf.

WAT HEB JE nodig? 
-papier/karton -perforator
-schaar -touw/lint

LINK NAAR FILMPJE, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
14. https://youtu.be/-bwFtz2LRr0

https://youtu.be/ewjBYBgsJDM
https://youtu.be/-bwFtz2LRr0
https://youtu.be/ewjBYBgsJDM
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EEN STRIK MAKEN 
Als decoratie voor je ingepakte cadeautje kun je heel makkelijk een strik 
maken. In de filmpjes laat ik je twee manieren zien.

WAT HEB JE nodig? 
-papier
-lijm/plakband
-schaar

15. platte strik
16. bolle strik

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
15. https://youtu.be/tui3kZjTII8
16. https://youtu.be/bSanbtDT_WI

https://youtu.be/tui3kZjTII8
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INPAKKEN IN ALUMINIUMFOLIE 
Echt geen papier in huis? Ook geen krant? Of een oud boek? Neem dan 
aluminiumfolie. Als je daar een beetje voorzichtig en geduldig mee 
omgaat, dan kan dat prima doorgaan voor mooi glanzend inpakpapier.

WAT HEB JE nodig? 
-aluminiumfolie
-plakband
-schaar

17. inpakken in aluminiumfolie

LINK NAAR FILMPJE, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
17. https://youtu.be/AEaTtJhG5SA

https://youtu.be/AEaTtJhG5SA
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MET EEN GLEUFJE 
In eerste instantie ziet het er uit als een gewoon ingepakt cadeautje. Maar 
als je goed kijkt, zie je dat er een gleuf in het papier in gemaakt. Daar kun 
je een kaartje of een tag in stoppen. Of misschien een tweede cadeautje.

WAT HEB JE nodig? 
-papier
-plakband
-schaar

18. gleuf in inpakpapier

LINK NAAR FILMPJE, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
18. https://youtu.be/IPpZnbV8c-c

https://youtu.be/IPpZnbV8c-c
https://youtu.be/IPpZnbV8c-c





TAKJE DECORATIE 
Soms heeft een ingepakt cadeautje niet meer nodig dan wat groen. Een 
takje groen. Gebruik groene kruiden, maar wel stevige kruiden, zoals tijm 
en rozemarijn. Of ga voor een stukje conifeer. Hulst is ook mooi, zeker 
rond kerst. Houd het papier dan juist heel rustig, bijvoorbeeld wit 
inpakpapier of kraftpapier.

WAT HEB JE nodig? 
-papier
-plakband
-takje
-iets om het takje mee vast te zetten (ik gebruikte hier een 
wasknijper)

19. met een takje

LINK NAAR FILMPJE, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
19. https://youtu.be/Zo9Lk_JiFH4

https://youtu.be/Zo9Lk_JiFH4
https://youtu.be/Zo9Lk_JiFH4





OP EEN SPEELKAART 
Hele kleine cadeautjes, bijvoorbeeld een armbandje, kun je kwijt op een 
speelkaart. Maak het cadeautje met naald en draad vast. Ook andere 
sieraden, zoals oorbellen, kun je zo leuk verpakken. Vouw eventueel nog 
een zakje om de speelkaart in te doen.

WAT HEB JE nodig? 
-speelkaart
-plakband
-naald & draad

20. op een speelkaart

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
20. https://youtu.be/d-RKaS4V4ts
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EEN CADEAUTASJE MAKEN 
Als je een zakje kunt vouwen, kun je ook een cadeautasje maken. Een 
kwestie van hengsels toevoegen. Voor het cadeautasje met venster: maak 
eerst het venster en vouw daarna pas je tasje in elkaar.

WAT HEB JE nodig? 
-papier
-lijm/plakband
-schaar
-touw/koord/lint

21. cadeautasje
22. cadeautasje dichtgemaakt met lint
23. cadeautasje met venster

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
21. https://youtu.be/cHnUEuZasK8
22. https://youtu.be/nIpAruzri0Q
23. https://youtu.be/6JzLnvOrbFU

Extra filmpje ‘cadeautasjes maken’: https://youtu.be/CSs6UhIUjr8
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OPENGESCHEURD 
Vooral leuk als je een cadeautje inpakt voor een kindje. Gebruik 
contrasterend papier voor deze inpakmethode. Ook leuk: zwart papier 
voor laag 1 en gekleurd papier voor laag 2 en dan wiebeloogjes in de 
gaten plakken. Alsof je aangekeken wordt vanuit het pakje.

WAT HEB JE nodig? 
-papier, twee soorten
-lijm/plakband
-schaar

24. ‘opengescheurd’ cadeautje

LINKS NAAR FILMPJES, STAP-VOOR-STAP UITLEG: 
24. https://youtu.be/8jQ6Zw4nrz8

https://youtu.be/8jQ6Zw4nrz8
https://youtu.be/8jQ6Zw4nrz8


EN OOK NOG… 

Op Instagram, onder de naam 
@vanbrittnl deel ik mijn inpakcreaties 
met #wrapthatgiftup

© VAN BRITT/Britt Verdonschot 2017

Alle teksten, filmpjes en foto’s zijn door mij 
gemaakt.


