
 

    

    

  

HOE VERPAK JE EEN KLEIN 
CADEAU?  
Bij het geven van cadeaus is het vaak belangrijk hóe je dat doet. Door je cadeau te verpakken, maak je de verrassing groter. Maar in 
sommige culturen verpak je cadeaus juist niet. Iedereen moet kunnen zien wat je geeft. Op andere plekken in de wereld pak je het 
cadeau niet uit in het bijzijn van de gever. Want wat nou als je er niet blij mee bent? In Japan wordt veel aandacht besteed aan het 
verpakken van cadeaus. Hoe meer lagen, hoe beter. Japanners gebruiken furoshiki, inpakdoeken, om van alles in te verpakken. Vaak 
worden met papier ingepakte cadeaus vervoerd in furoshiki. Zo laten Japanners het cadeau er extra verzorgd uitzien. Een furoshiki 
gebruik je steeds opnieuw. Super duurzaam dus. Je kan alles verpakken in furoshiki van een boek tot een bal. Wil jij het ook 
uitproberen en iemand verrassen met een mooi ingepakt cadeau. Volg dan deze hand-out of bekijk de video.  

ZO DOE JE DAT 

BENODIGDHEDEN 
- Een furoshiki met de 

maat 48 cm x 48 cm  
- Een klein ingepakt 

cadeautje  

Wikkel vervolgens het cadeau 
naar boven tot de bovenste 
hoek boven op het cadeau ligt.  

Breng vervolgens de 
rechterzijde recht omhoog 
zodat je een mooie rechte lus 
krijgt.  

Leg de furoshiki met de 
achterzijde naar boven en 
plaats het cadeau in het 
midden.  

Sla de onderzijde over het 
cadeau heen.  

Maak er nog een tweede knoop 
in.  

Trek de strikjes uit elkaar zodat 
het eruit ziet als een mooie 
strik.  

Doe hetzelfde met de 
linkerzijde.  

Knoop ze vervolgens aan elkaar 
vast.  

Vouw vervolgens het vlapje 
met de buitenzijde naar 
binnen.  

Je cadeau is nu ingepakt en 
klaar om cadeau te doen.   

Nu heb je eigen furoshiki gevouwen. Aan wie geef jij het cadeau?  

WIST JE DAT >  
Je kan ook voor deze 
vouwtechniek een 
eigen lapstof 
gebruiken, knip het in 
de juiste maat en 
vouwen maar! 

TIP >  
In de familie 
tentoonstelling: 
Cadeau, hoezo? in 
het Tropenmuseum 
kom je nog meer te 
weten over het 
geven en krijgen van 
cadeaus. 


