
KSE9 
Herinneringen afdrukset "Mijn baby" 
Inhoud: 1 fotolijst met passe-partout (40 x 17 cm) voor 1 afdruk en 1 foto (7,5 x 9,5 cm), 1 afdrukfolie 
rood 
 
De inhoud kann van de afbeeldingen op de verpakking afwijken. Let op! Dit is geen speelgoed! 
 
100 % veilig – geen huidcontact met verf. 
 
Gebruiksaanwijzing 
Voor begin de volgende belangrijke instructies en de handleiding absoluut lezen!  
Het gebruik is alleen onder toezicht van volwassenen aanbevolen. Bij een onvakkundig gebruik 
kunnen schade en vervuilingen ontstaan. 
 
Pas op: 

• Het is raadzaam om tijdens het werk oude kleren of een voorschoot te dragen en het werkblad en 
eventueel de vloer bijvoorbeeld met krantenpapier af te dekken.  

• Bovendien hebt u een wit blad papier, een schaar en lijm voor papier of foto's nodig. 
• De set bevat een glazen plaat. Ga voorzichtig te werk, er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel. 

 
De volgende beschrijving heeft betrekking op de afbeeldingen op de verpakking.  
U kunt ook voor een andere variant kiezen door de posities van de foto en 
de afdruk te verwisselen of door een handafdruk te maken. 
1.  
De vereiste materialen worden klaargelegd en de achterkant alsmede de passe-partout worden 
verwijderd. 
2. 
Leg een passende foto op de uitsparing links naast het witte jasje. Plaats daarover de passe-partout en 
zoek voor de foto de passende positie Bevestig de foto op deze plaats. 
3. 
Verwijder de verpakking van de kleurige afdrukfolie. Leg de folie met de kleurlaag naar onder op het 
witte blad papier. Het rode aanwijsbord is naar het blad toegekeerd.  
4. 
Plaats de voet van uw kind op de kleurfolie. Oefen na elkaar op de plank van de voet en op elke teen 
afzonderlijk een beetje druk uit, zonder de voet op te heffen, zodat een optimale en gedetailleerde afdruk 
ontstaat. Til de voet vervolgens van de folie en verwijder deze. Laat de afdruk ca. 10 minuten drogen.  
5. 
Bepaal de passende grootte voor de uitsparing rechts naast het witte jasje (niet vergeten er de passe-
partout op te leggen).  Knip het papier met de afdruk passend en plak het vast.  
6.  
Plaats de passe-partout over de complete compositie. U kunt deze eventueel vastplakken. 
7.  
Vervolledig de lijst en bevestig de achterkant. 
 


