
Heb jij altijd al eens een pin willen ontwerpen? Doe dan mee met de Pin-ontwerpwedstrijd van 
de Efteling. Wie weet loop jij dan binnenkort trots rond met je eigen pin!

De basisvorm hebben wij al bedacht. Jij hoeft alleen nog de invulling van de pin te bedenken.
De enige eis is dat het een sprookjes-pin wordt.
Je mag tekenen, schilderen, plakken, photoshoppen etc.
Doorloop de stappen op de volgende pagina’s en je ontwerp is klaar!

Belangrijk: zorg dat je ontwerp vóór 15 mei in ons bezit is.

Tips:
- De hoogte van de pin is in werkelijkheid 4 cm. Kleine details vallen weg.
- Als je foto’s gebruikt, zorg dan dat deze rechtenvrij, of al eigendom van de Efteling zijn.
- Breng alle losse onderdelen (1 t/m 4) samen zodat je jouw complete pin ziet.

Plaats hier de naam van het sprookje.
Kies kleuren voor het ruitjes-patroon.
Geef de kleuren voor het kaartje aan.



Ontwerp een afbeelding voor je pin
In de vorm hieronder maak je de afbeelding die op de pin komt.
Gebruik de hele ruimte!

Geef je sprookje een naam
In deze banier zet je de naam van je sprookje. Het lettertype mag je zelf kiezen.

Kies de kleuren van het ruitjespatroon
De ruitjes krijgen een emaille vulling. Je mag hier meerdere kleuren voor gebruiken.



Geef de kleuren voor het kaartje aan
Bepaal hieronder de kleuren voor het kaartje. Kies kleuren die passen bij je sprookje.
Als je de kleuren voor het kaartje rustig houdt, springt je pin er extra uit!

Kleur basisvlak: 

Kleur achtergrond: 

Kleur kaderrand: 

Naam pin: ________________________________

40 mm

32 mm

Afmeting van de pin:

Naam



Actievoorwaarden
- De jury kiest de winnaars op basis van orginaliteit, ontwerp en uitvoerbaarheid.
- Alle binnengekomen ontwerpen worden eigendom van de Efteling. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.
- De Efteling kan het winnende ontwerp uit commercieel en/of technisch oogpunt aanpassen.
- Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
- Als je deelneemt aan deze wedstrijd ga je akkoord met de actievoorwaarden.

Vul tot slot je gegevens in

Naam: 

Leeftijd: 

E-mail: 

Toelichting bij de pin:


