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Doosje met 3D - effect
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acrylverf
tempex hart
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Het doosje:
Grond het doosje eerst met een gele of oranje kleur - afhankelijk
van welk doosje je na wilt knutselen.
Als de verf droog is, neem je een kwast. Deze dep je in een bijpassende kleur, bij het gele doosje bijvoorbeeld in rood of oranje.
Vervolgens ga je licht over het doosje, zodat deze een mooi kleur
effect geeft - zie afbeelding.
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Het hart:
Neem een tempex hart dat goed op je houten doosje past. Zorg ervoor dat het niet te groot is en je nog over een mooie rand om het
hart beschikt. Snijd het hart met behulp van een tempexsnijder in
tweeën, zodat je twee harthelften hebt. Dit hart verf je nu met
de acrylverf in welke je het effect op het houten doosje hebt gemaakt, vervolgens laat je het drogen.

Het 3D - effect:
Als het hart en het houten doosje droog zijn, kun je deze twee
componenten samenvoegen. Lijm het hart met knutsellijm in het
midden van het houten doosje. Daarna laat je de lijm drogen.

Versieren:
Om de rand van het houten doosje trek je met knutsellijm of
edelsteenlijm een dunne lijmstrook. Op deze kun je vervolgens
pailletten plaatsen. Daarnaast kun je nog met de 3D pen een rand
rond het hart trekken, een paar stickers opplakken of met de Parel
Maker pen bloemen op het doosje toveren.
Je mooie doosje is klaar. Je moeder zal zich zeker verheugen
wanneer ze zo een mooi doosje voor Moederdag krijgt. Uiteraard
kun je het doosje ook zelf behouden en er je schatten in bewaren.
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