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Eid ul Adha 

Een creatie van Islam Inspired 

Van een slinger tot gifttags tot tafelkaarten
Alles om van Eid ul Adha een onvergetelijk feest te maken!

Printable party pack



Talbiyah

Ihraam

Tawaaf

Sa'i

Tahalloel

Qurbani

RAMI AL 
JAMARAAT

 Voorwoord
 

Wij stellen met veel liefde en plezier deze gratis printable
beschikbaar. Het enige wat wij vragen is dat het copyright

gerespecteerd wordt. De labels zijn door ons ontworpen en
mogen bijgevolg niet gebruikt worden voor commerciële

doeleinden.
 

Wij raden aan om de labels op mat of glanzend fotopapier te
drukken en voor de beste afdrukkwaliteit te kiezen. Sommige

labels dienen gekleefd te worden op flesjes of bellenblazers. Dit
kan met een lijmstift, maar ook met dubbelzijdige tape of

fotostickers. Dit zorgt ervoor dat de labels beter blijven zitten.
Fotopapier en dubbelzijdige tape zijn verkrijgbaar bij Action.

Wij vinden het altijd een plezier om te zien hoe jullie aan de
slag gaan met onze gratis printables. Aarzel dus niet om ons te

taggen op social media wanneer je een sfeerbeeld plaatst. 

 Scan de QR code en volg Islam Inspired online  



Bellenblaas wikkels
Knip uit en kleef ze rond een bellenblaas.



Tafelkaarten
Knip uit, plooi dubbel en gebruik ze om je gasten welkom te heten aan de Eid tafel. 



Fleswikkels
Knip uit en kleef de labels rond een KLEIN flesje water of fruitsap. 

Knip bij indien nodig. 



Gifttags
Perforeer de tags en maak ze met behulp van lint of touw vast aan jouw traktaties,

geschenkdozen of Boeket bloemen.



Gifttags
Perforeer de tags en maak ze met behulp van lint of touw vast aan jouw traktaties,

geschenkdozen of Boeket bloemen. 



Labels voor snoepzakjes
Knip uit, Plooi dubbel en vouw het label rond een gevuld cellofaanzakje van 10cm breed.

Niet ze tot slot vast. 



Slinger
Knip de letters uit. Neem een lang stuk touw of lint en maak ze vast met wasknijpertjes. 

Hang de slinGer daarna op. 




















