Bedankt voor het downloaden van mijn product.
Dat betekent dat je het net zo leuk vindt als ik!
Omdat ik er veel tijd insteek en omdat het helaas nodig is,
heb ik hieronder een aantal regels opgesteld voor als je
mijn producten gaat gebruiken:
- Je mag het printen voor projecten op school of voor

persoonlijk gebruik. Je mag het echter niet kopiëren,
namaken, verkopen, of aanpassen en als eigen werk
aanbieden.
- De clipart in mijn projecten/op mijn website/op mijn
Facebookpagina mag je tevens niet kopiëren en in
eigen projecten gebruiken.
- Laat altijd www.jufleontine.com onderaan de pagina
staan.
- Als je in je blog of op social media naar mijn product
wilt verwijzen kan dat door duidelijk de link:
www.jufleontine.com erbij te zetten, of d.m.v. een link
naar het desbetreffende bericht (niet de link van het
PDF- of ZIP-bestand gebruiken).
Alvast bedankt en veel plezier ermee!

Bee-Bot jacket Sinterklaas en Kerstman
Speciaal voor de decembermaand heb ik deze twee jackets gemaakt. Zo
tover je je Bee-Bot of Blue-Bot in een handomdraai om tot een
Sinterklaas of Kerstman. De kinderen uit mijn klas herkenden ze direct!
Tips:
-

Print de jackets op stevig papier, zodat ze langer meegaan. Ik
gebruik zelf papier van 300 g/m2 (https://www.papier-store.nl/a4formaat/2564-xerox-colotech-200-gm2-a4-250-vel.html)

-

Knip alle onderdelen uit. Vergeet de driehoekjes in de lijmstrook
van de mijter/muts en natuurlijk de ogen niet.

-

Lijm de uiteindes van de jacket aan elkaar (tot de streepjes).

-

Vouw de lijmstrook en buig de mijter/muts in een ronde vorm
(Zorg dat je de lijmstrook van de kerstmuts zo laag mogelijk onder
de bontrand lijmt, zodat hij goed over het gezicht valt. Vanwege
de golvende rand heb ik die lijmstrook los toegevoegd voor het
mooiste resultaat).

-

Lijm vervolgens de mijter/muts aan de jacket. Je kunt ze redelijk
plat tegen het gezicht aan plakken, net boven het gezicht
(knip zo nodig extra driehoekjes uit de lijmstrook).

Nu is je bot klaar voor gebruik! Veel plezier ermee!

