ZO GEBRUIK JE ONZE
FEESTVERSIERING
POMPOM
1. Rol het lintje om de pompom bijna af en
maak het uiteinde vast met een knoopje.
2. Trek de vloeipapiertjes één voor één los.
3. Scheid voorzichtig alle lagen papier zodat
er een bloempatroon ontstaat.
4. Vorm de pompom met je handen tot een
bol en hang op met het loshangende
lintje.
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LAMPION
1. Ontvouw de lampion gedeeltelijk.
2. Doe het ijzeren frame van bovenaf in de
lampion en duw deze naar beneden totdat
deze op de ring van de onderste opening rust.
3. Vouw de lampion verder uit en duw
voorzichtig op het frame zodat deze in de
bovenring van de lampion gefixeerd wordt.
4. Hang de lampion op met het haakje aan de bovenzijde

HONEYCOMB
1. Open de honeycomb.
2. Verwijder de dubbelzijdige
plakstrips en plak de uiteindes
van de honeycomb aan elkaar.
3. Hang de honeycomb op aan het
touwtje aan de bovenzijde.

RONDE WAAIER
1. Open de ronde waaier.
2. Optie 1: verwijder de dubbelzijdige
plakrand en plak de uiteindes
van de ronde waaier aan elkaar.
Optie 2: bevestig de uiteindes bovenin
met een paperclip zodat je de ronde
waaier eenvoudig kunt hergebruiken.
3. Hang de ronde waaier op aan
het touwtje aan de bovenzijde.

ZO GEBRUIK JE ONZE
FEESTVERSIERING
FOLIEBALLON OPBLAZEN
1. Stop het uiteinde van het bijgeleverde
ballonpompje in de opening van de folieballon.
2. Duw het uiteinde diep in de ballon en houd vast.
3. Pak met je andere hand het handvat en pomp met
een heen én weer beweging lucht in de ballon.
4. Haal de pomp uit de ballon en knijp
de opening dicht.
5. Hang de folieballon op aan het oogje.

FOLIEBALLON LEEGLATEN
1. Leg de ballon plat neer.
2. Stop het bijgeleverde rietje diep
in de opening van de folieballon.
3. Duw zachtjes op de ballon zodat
de lucht uit het rietje loopt.
4. Vouw of rol op om de laatste
lucht uit de ballon te laten lopen.

HERBRUIKEN & BEWAREN

1.

Goed nieuws! Al onze feestversiering kun je meerdere
malen gebruiken. Deze bewaartips helpen je daarbij.
1. Slingers: leg de onderdelen van de slinger zigzaggend
op elkaar en zet vast met 2 wasknijpers.
2. Honeycombs & ronde waaiers:
Trek de plakstrip(s) voorzichtig los. Bedek het
plakgedeelte met een plakbandje en vouw in.
3. Folieballonnen:
Zorg dat alle lucht uit de folieballon is en vouw op.
4. Pompoms: pompoms kreuken snel. Leg deze daarom
bovenop of bewaar ze in een aparte bak of doos.
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FEESTELIJKE GROET VAN FEMKE & LIANNE
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