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Handleiding frame/raster voor ballonnenhart 

 
Dit heb je nodig: 

1 frame 
38 kleine ballonnen (13 cm / 5 inch) 
Ballonnenpompje 

 
 
 
En zo maak je het: 

Alle ballonnen moeten opgeblazen worden tot circa 3,5 inch / 9 cm.  
Hoe krijg je alle ballonnen op dezelfde maat? Dat kan op verschillende manieren:  

- Snij een mal uit karton met een diameter van 9 cm. Blaas een ballon op en zorg dat deze net 

door het gat van de mal past, knoop dan de ballon dicht. Doe dit met alle ballonnen. 
- Blaas eerst 1 ballonnetje op om de juiste maat te bepalen. Knoop de ballon nog niet dicht, maar 

kijk of deze goed in het frame past. Knoop dan de ballon dicht en gebruik deze als voorbeeld 
om de rest van de ballonnen op te blazen. 

Tip: gebruik je een 2-weg pompje, dan heb je de juiste maat als je elke ballon met 2 pompjes (1x 
heen en weer) opblaast en daarna een klein beetje lucht eruit laat.. 

Nog een tip: om mooie ronde ballonnetjes te krijgen, schuif je het tuutje van de ballon lekker ver op 
het pompje 

                

Begin aan de zijkant van het frame en vul de vakjes 1 voor 1 met een ballon. Zorg dat de ballon in het 
midden van elk vakje zit. 
Zo ga je door het eind en voila, in een handomdraai heb je een ballonnenhart van circa 60x60 cm. 

     

Wil je een hart met 2 kleuren? De buitenste rand bestaat uit 22 vakjes en daarbinnen nog 13 vakjes en 
het midden heeft 3 vakjes. Zo weet je hoeveel ballonnen je van elke kleur nodig hebt. Denk 
bijvoorbeeld aan een babyroze en -blauw hart voor Gender Reveal party of wit met rood, zwart met 

goud…de mogelijkheden zijn eindeloos. 

 
Veel plezier met het maken van je ballonnenhart. Heb je nog vragen, neem gerust contact met ons op. 
We helpen je graag verder! 


