
   

 

Modeaccessoires maken met Gel-a-Peel 
Jonge meiden ontwerpen eigen sieradenlijn 

 

Bodegraven, 9 augustus – Met Gel-a-Peel creëer je m odeaccessoires in je eigen stijl. Het is ontzettend  leuk om eigen designs te showen en te delen met vr iendinnen. 

Maak je eerste armbandjes met behulp van ontwerpsja blonen, eenmaal de smaak te pakken, kan er volop ge ëxperimenteerd worden met kleuren, vormen en design s. 

Spelenderwijs leer je modeaccessoires maken die bij  jouw stijl passen. Gel-a-Peel maakt bij meiden de innerlijke designer los!  

 

De do it yourself trend is al jaren populair onder jonge meiden. Gel-a-Peel speelt hier perfect op in en biedt een nieuwe, creatieve uitdaging. De basis ligt bij de ontwerpsjablonen. 

Plaats het doorzichtige plastic ontwerp-vel over het sjabloon, volg de lijnen en laat de gel drogen. Met de decoratieve spuitmondjes, wordt de gel in verschillende diktes en 

patronen aangebracht. Begin met armbandjes en werk toe naar moeilijkere ontwerpen als oorbellen, sleutelhangers of zelfs telefoonhoesjes. 

 

Starterset 

Dit is de perfecte manier om kennis te maken met Gel-a-Peel! In deze set zit 1 geltube (met keuze uit de kleuren lichtroze, violet, felroze of puur goud). De 8 ontwerpsjablonen en 

het decoratieve spuitmondje helpen je op weg. Binnen no time is de eerste armband gemaakt. 

  

 

Set met accessoires 

Deze set biedt meer creatieve opties. Creatievelingen vinden in deze set 3 geltubes, met keuze uit diverse felle neon- of zachte glittergel kleuren. Genoeg gel om meer dan 60 

armbandjes te maken! De set bevat 16 ontwerpsjablonen, 5 decoratieve spuitmondjes en haakjes voor oorbellen. 



 

Deluxe set 

Voor wie echt los wil gaan, is de luxe set een must have! Of je nou oorbellen, armbandjes, een diadeem of een sleutelhanger gaat maken, alle benodigdheden zitten in deze set. 

Met 5 geltubes, kunnen meer dan 100 armbandjes gemaakt worden. Met 7 decoratieve spuitmondjes en 24 ontwerpsjablonen zijn de mogelijkheden eindeloos. Met trots mogen wij 

vertellen dat de Gel-a-Peel Deluxe set is genomineerd voor speelgoed van het jaar 2016! 

  

 

3D Ontwerpstation 

Dé favoriet is het Gel-a-Peel ontwerpstation. Hier kunnen de jonge ontwerpsters alle Gel-a-Peel spullen netjes in opbergen en 3D accessoires maken. Geef je creatie vorm op 

papier en plaats deze daarna in het 3D-sjabloon. Bevestig het 3D-sjabloon in het ontwerpstation en je bent klaar om jouw design over te trekken. Met de bijgeleverde 3D-

sjablonnen kan je gepersonaliseerde telefoonhoesjes (iPhone 5 & 6), sleutelhangers en potlooddopjes maken. Het ontwerpstation is een complete set met 4 geltubes, diverse 

decoratieve spuitmondjes en accessoires om oorbellen en sleutelhangers te maken. 

 

Niets staat meiden in de weg om hun creativiteit de vrije loop te geven met Gel-a-Peel! Maak vrolijke draagbare modeaccessoires, in alle soorten en maten. Ontwerp. Peel. Draag 

en deel! 
 

 

Details  

Gel-a-Peel is bestemd voor kinderen vanaf 8 jaar en is vanaf nu verkrijgbaar in de speelgoedwinkel. Voor meer informatie, bezoek www.Gel-a-Peel.com. 

  

Aanvullend beeldmateriaal is hier te downloaden. 

 

Speelgoed van het jaar verkiezing  

Ieder jaar kiest een vakjury in meerdere leeftijdscategorieën vier of vijf artikelen. De vakjury bestaat uit een vertegenwoordiging uit verschillende disciplines: journalisten, inkopers 

en speelgoeddeskundigen. Natuurlijk houden zij rekening met de criteria die al eerder zijn genoemd. De artikelen die door de vakjury worden gekozen krijgen allemaal het logo: 

“Genomineerd Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2016”. 

 

In de categorie 8 & 9 jaar is de Gel-a-Peel Deluxe set genomineerd voor Verkiezing Speelgoed van het Jaar 2016. Voor meer informatie kun je terecht op de volgende 

pagina: speelgoedvanhetjaar.nl 

 

Adviesprijs  

• Gel-a-Peel Starterset - €10,99 

• Gel-a-Peel Set met accessoires - €17,99  

• Gel-a-Peel Deluxe set - €32,99 

• Gel-a-Peel 3D Ontwerpstation - €37,99 

Over MGA Entertainment, Inc.  

MGA Entertainment, een consumenten entertainment bedrijf met een hoofdkantoor gevestigd in Nuys, California, produceert innovatieve producten en producten onder licentie 

inclusief speelgoed en spellen, poppen, consumenten electronica, interieurdecoratie, stationery, and sport artikelen. De MGA familie heeft verschillende award-winnende merken 

zoals Little Tikes®, Lalaloopsy™, Bratz®, Bratzillaz™, Novi Stars™, Moxie Girlz™, en Zapf Creation®.  

  

Kijk voor meer informatie over MGA Entertainment op www.gel-a-

peel.com,www.mgae.com, www.littletikes.com,www.lalaloopsy.com, www.bratz.com, www.bratzillaz.com, www.minichouchou.com, en www.moxiegirlz.com 

 

Voor aanvullende persinfo, beeldmateriaal, winacties of een recensie-exemplaar, graag contact opnemen met: 

 

 

Linden & Barbosa  

Robbert Snijder 

rsnijder@lindenbarbosa.nl 

020 – 58 93 993 

 


