
1. Neem een vel papier en vouw het 
in de lengte dubbel.

/ Customize jouw blade en win!

Win met je blade mooie prijzen! Heb je je blade in elkaar zitten? Zoals je ziet 
is je blade nu nog blanco: ruimte genoeg voor customization, add-ons en 
upgrades. Stijl je blade zoals jij het wilt, zet hem op Twitter of Instagram met 
#transipblade en maak kans op mooie prijzen!

Meer weten? Check transip.nl/claimjeblade voor de voorwaarden.

Benodigdheden:
- 1 schaar
- Plakband (liefst doorzichtig)
- 4 velletjes A4 papier (zoals 
printerpapier, maar dikker mag ook)
- Pen of potlood

5. Duw lichtjes op het getapete 
randje zodat de zijkanten naar 
buiten buigen.

3. Plak de lange open rand dicht met 
plakband.

7. Vorm je blade! Knip de punt hoe 
je hem wilt hebben: puntig, krom, 
met een vormpje. Maak het van jou!

2. Vouw het papier nogmaals in 
dezelfde richting dubbel.

6. Duw je papier plat zodat de plak-
bandrand nu midden bovenop ligt.

4. Zet het papier op de gevouwen 
rand met de plakbandrand naar 
boven.

8. Plak de punt van je blade dicht en 
knip het plakband af dat uitsteekt.



14. Leg je blade weer aan de kant. 
Neem een nieuw velletje papier en 
vouw deze in de breedte dubbel.

18. Vouw weer uit en draai hem om. 
Vouw één van de korte randen tot 
de vouwlijn naar binnen. Herhaal 
met de andere korte rand.

16. Plak één van de helften met de 
korte kant aan je handvat en rol het 
papier om je handvat. Tape het vast 
zodat het niet weer uitrolt.

20. Geef je pareerstang nu vorm! 
Hier hebben we de hoeken naar bin-
nen gevouwen om een trapezium te 
vormen, maar wees creatief!

15. Knip of scheur het velletje netjes 
doormidden. Je hebt nu 2 velletjes 
A5-formaat papier.

19. Als je het goed gedaan hebt, 
vormt je velletje papier nu een M.

13. Schuif de rolletjes in je blade, 
maar laat genoeg uitsteken om 
een goed, comfortabel handvat te 
vormen.

17. Neem het andere velletje A5 en 
vouw het in de breedte dubbel. Dit 
gaat je pareerstang vormen.

9. Leg je blade even aan de kant. 
Neem een nieuw vel papier en rol 
hem diagonaal op. (Probeer bij dik-
ker papier kleine vouwtjes te maken 
in plaats van te rollen)

10. Plak je rolletje dicht zodat hij niet 
weer uitrolt en herhaal deze stap. Je 
hebt nu twee papieren rolletjes.

11. Als een van de twee rolletjes 
langer is dan de ander, knip dan het 
overschot af zodat ze gelijk zijn. 

12. Plak de twee rolletjes aan elkaar 
zodat je één stevig geheel hebt.



22. Maak twee kleine knipjes op je 
potloodlijnen en knip je pareers-
tang tussen de knipjes open op de 
vouwrand.

24. Plak hem vast met je plakband 
en maak je blade af! 

23. Schuif de pareerstang over je 
blade tot hij deels je blade en deels 
je handvat overlapt.

25. Knip bijvoorbeeld uitstekende 
plakbandrandjes af, voeg meer 
plakband toe om je blade steviger te 
maken, etcetera.

21. Neem je pareerstang en leg hem 
op je blade met de punten van de M 
naar boven. Teken met potlood of 
pen op de vouwlijn af waar je blade 
en je pareerstang overlappen. 


