Red Lips voor Valentijn
Door Denise van Becolorand

Als je mij persoonlijk kent weet je dat ik altijd rode lippenstift draag, ik zal het huis niet
verlaten zonder rode lippen. Kan me niet meer herinneren wanneer het is begonnen,
waarschijnlijk geinspireerd door mijn moeder die ook een rode lippenstift verslaving
had. Het is niet altijd even handig hoor die rode lippen; het glaswerk zit altijd onder, ik
moet opletten dat het niet op mijn voortanden zit en als ik een ander kus moet ik altijd
even controleren of ik niet iets achterlaat op haar of zijn wang. Het voelt kaal zonder de
rode kleur in mijn gezicht, verder gebruik ik overigens nauwelijks make up. Maar die
rode lippen hebben ook een betekenis: passie, liefde en hartstocht, echt iets voor
Valentijn!
Maak een Red lips slinger en stuur ‘m naar je geliefde: heel veel kusjes in een envelop.
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Je hebt nodig: rood papier A4 formaat, schaar, lijm en een stukje touw.

– knip het vel papier in 3 repen van 10cm. Vouw deze dubbel zodat een reep van 5cm
ontstaat en knip deze door de helft. Vouw de 2 geknipte delen dubbel. Herhaal dit, je
hebt in totaal 6 gevouwen stuks, maak zoveel als nodig/wilt
– teken op een gevouwen stukje klad papier een mooie (1/2) mond en knip dit uit.
Gebruik dit als mal op het rode papier
– let nu op dat je de mond in de hoek en tegen de bovenzijde van het vouwsel legt en
knip uit (zie foto) Zorg ervoor dat je de gevouwen bovenzijde niet doorknipt anders kun
je de lippen niet meer ophangen
– vouw de lippen open, breng wat lijm aan in de binnenkant en leg het stukje touw erin,
vouw en plak dicht

Denise Beckand
Meer creatieve papierknipsels vind je op www.becolorand.nl
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