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Materiaal:
motief karton
printer
schaar

vouwbeen
lijm
stift

Werkwijze:

doosje in hartvormRomantisch
Moeilijkheidsgraad:

Benodigde tijd:

middel

ca. 1 uur

Knutselidee
Nr. 104.720 – Doosje in hartvorm

Knip eerst de sjablonen van de delen (deksel en onderkant) uit en plak ze 
volgens de instructies aan elkaar. De volgende stappen (2 tot en met 4) 
gelden voor de bodem en het deksel!

Nu breng je de samenge-
stelde sjablonen over op 
het motief karton van uw 
keuze en knipt de doos weer 
netjes uit.
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Voordat u ze aan elkaar plakt, tekent u aan de binnenkant de lijnen na 
en vouwt deze met het vouwbeen (hierdoor kan het doosje veel gemak-
kelijker en netter worden gevouwen en in elkaar worden geplakt).

- Gevuld met chocolade of bonbons, is dit hartendoosje een charmant 
cadeau voor Valentijnsdag of Moederdag.

- U kunt voor het vouwen het beste gekleurd fotokarton of motiefkarton 
gebruiken.

- Als u meerdere doosjes wilt vouwen, kun je het sjabloon het beste 
op karton uitprinten. Zo is deze stabieler en kan gemakkelijker worden 
overgebracht!

- Het vervaardigde doosje kan worden versierd met sierstenen, glitter, 
linten, enz. Je kunt het op deze manier aanpassen aan de gelegenheid.

Nu vouw je alle randen van het doosje netjes om en plakt hem vervolgens 
samen. Laat het geheel goed drogen!

Tips:

Knutselidee
Nr. 104.720 – Doosje in hartvorm



Vouw het grijze gedeelte om en plak  

sjabloondeel 1 op sjabloondeel 2, zodat de  

puntjes precies op elkaar passen!

Sjabloon deel 1
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Sjabloon deel 2
Vouw het witte gedeelte om en plak  

sjabloondeel 1 op sjabloondeel 2, zodat de  

puntjes precies op elkaar passen!
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Sjabloon deksel deel 1
Vouw het grijze gedeelte om en plak  

sjabloondeel 1 op sjabloondeel 2, zodat de  

puntjes precies op elkaar passen!
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Sjabloon deksel deel 2
Vouw het witte gedeelte om en plak  

sjabloondeel 1 op sjabloondeel 2, zodat de  

puntjes precies op elkaar passen!




