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DE ORIGINELE TAS
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Benodigde materialen:
3 TetraPaks (even groot),
weefseltape Multi tape,
2 meetbanden elk 150 cm,
klinknagels

Benodigd gereedschap:
schaar,
fijn schuurpapier,
wasknijpers,
liniaal

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Instructies voor een echt
buitengewoon mooie boodschappentas

Het is zeer belangrijk dat je de handleiding, voordat je begint met knutselen, zorgvuldig doorleest en begrijpt. Dit knutselidee vereist een nauwkeurig en zorgvuldig werken. Met een goede
structuur en een beetje geduld lukt deze tas zeker, en het resultaat is werkelijk spectaculair.
Niet iedereen heeft zo’n buitengewoon mooie TetraPak tas.

STAP 1:
Gooi je lege Tetra pakken niet weg.
Je hebt drie even grote en goed afgewassen
pakken nodig. Eerst moet je de deksels netjes
van de verpakkingen afknippen, de bodems mogen niet worden verwijderd.

1.1

1.2

STAP 2:
Bij de twee buitenste TetraPaks elk een zijwand
verticaal in het midden doorknippen en de wandhelften met horizontale sneden van de bodem
losmaken. Bij het derde TetraPak (= middelste
deel van de tas) alle hoekranden tot de bodem
openknippen.

2.

Stap 3:
Bij het middelste deel de opengeknipte zijwanden inkorten en naar beneden klappen - ze stabiliseren later de zijkanten en de bodem van de
tas.
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3.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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... we gaan verder met de stappen 4 tot en met 6 ...
Schritt
STAP 4: 4:

4.1

Het middelste TetraPak in de beide andere steken. De overlappende gebieden met UHU alleslijm aan elkaar plakken:
opdat het beter houdt, de te plakken oppervlakken licht met fijn schuurpapier opruwen. De
lijm aan beide zijden dun aanbrengen, iets laten
drogen en dan stevig op elkaar drukken.

4.2

4.3

De zijkanten van de twee buitenste Tetra pakken overlappen het middelste deel en stabiliseren
zo de zijwanden van de tas.
Schritt
STAP 5: 5:
De bovenste rand van de tas met weefseltape
rondom zo beplakken, dat een nette rand ontstaat.

5.
Schritt
STAP 6: 6:

6.

Als draagbanden voor je buitengewone tas
gebruik je twee meetbanden. Ook hier de te
verlijmen oppervlakken van het TetraPak met
schuurpapier opruwen. Tijdens het drogen van
de lijm de bandjes met wasknijpers op de rand
vastzetten.
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Tot slot nog 2,5 cm van de bovenkant steeds een klinknagel in het
midden van elk handvat aanbrengen: het uitgangspunt opmeten,
een gat stansen en de klinknagel erin slaan.

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

