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Doos voor papieren zakdoekjes met Washi tape

Benodigd gereedschap:
schaar, knutselmes

© Aduis

Benodigde materialen:
box voor papieren zakdoekjes, 26 x 13 x 8 cm, plakband met
motief - bloemenrij , plakband met motief set - bloemen

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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Doos voor papieren zakdoekjes met Washi tape
Een normale, saaie tissuedoos kan heel snel
en eenvoudig worden omgetoverd in een
mooi decoratief voorwerp!
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Benodigd gereedschap:
schaar, knutselmes

© Aduis

Benodigde materialen:
box voor papieren zakdoekjes, 26 x 13 x 8 cm, plakband met
motief - bloemenrij , plakband met motief set - bloemen
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-> We beginnen eerst met het onderste gedeelte van de doos.
-> Plak rond de onderste en bovenste rand een strook wit/
blauw gestreepte motief plakband.
-> Vervolgens 2 rijen plakband met bloemen. (zie foto)
-> Tot slot 2 rijen wit/blauw gestreept. (zie foto)
-> Nu gaan we verder met de deksel.
-> Breng lang de rand een rij bloemen in roze aan.
-> Breng ook boven op de doos rond de rand een rand in roze
bloemen aan.
-> Breng aan de onderste rand van de zijkant van de deksel een
rand in wit/blauw gestreepte tape aan.
-> We gaan nu verder met de bovenkant van de deksel.
-> Breng aan beide lange zijden naast de roze bloemen plakband één rij wit/blauw gestreepte plakband aan.
-> Vervolgens 2 rijen blauw gebloemd (aan beide zijden), daarna 2 rijen aan beide zijden met wit/blauw gestreept en tot slot 1
strook blauw gebloemd.
-> Laat steeds een klein stukje oversteken bij de uitsparing en
duw met je vingers de tape naar binnen. Dit voor een mooie
afwerking. Snij de overstekende delen bij de randdeco af.

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

