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Benodigd materiaal:
papier-maché 6-hoekige doos
witte acrylverf
decoratie stenen
dubbelzijdig plakband

Benodigd gereedschap:

penseel
pincet

Edele bewaarbox met glazenballetjes
Geniet van de aanblik van dit kostbare doosje en stel je voor, dat ze je woonkamer 
zou verfraaien. Dat kun je je niet voorstellen? Dan lees alstublieft deze handleiding 
door. Je zult versteld staan hoe gemakkelijk dit doosje te vervaardigen is.

Hier is hoe het werkt:

Neem de deksel van de papier-maché doos en begin met het 
onderste deel van de doos:

Grond het onderste deel van je papier-maché doos met witte 
verf. Als je een donkere doos hebt, is het beslist nodig om 2 
- 3 keer te gronden, zodat de witte verf goed dekt.

glazen balletjes in lila, zilver 
en blauw
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Terwijl de verf droogt, kun je beginnen met het beplakken 
van de deksel van de doos met dubbelzijdig plakband. De 
randen hierbij niet vergeten.

Wanneer je hiermee klaar bent, en alles goed met het dub-
belzijdig plakband bedekt is, kun je de folie verwijderen.

Nu leg je de decoratie steentjes in 
het gewenste patroon op. Je 
kunt de vorm en kleur van de 
stenen zelf uitkiezen. Hier-
bij kun je het beste (als hulp-
middel) een pincet gebruiken, 
zodat de kleine steentjes niet zo 
snel uit je vingers glippen.

Als je tevreden bent met het opge-
legde patroon, kun je de glazen bal-
letjes op de deksel strooien.

Om onnodig verlies van de glazen balletjes te voorkomen, 
neem je een kleine kom, daar leg je de deksel in en strooit de 
glazen balletjes in de uitgekozen kleur erover.

Tussendoor druk je de kralen steeds weer met de vingers 
aan, zodat deze goed houden. Gooi de glazen balletjes even-
tueel terug in de container en strooi ze een tweede keer op 
de deksel.

Als het plakband volledig bedekt is met de glazen balletjes, ben je klaar 
met je deksel.

Tip: Je kunt na het opstrooien van de glazen balletjes nog wat glitters 
op de deksel strooien, zodat je kleine opbergdoos nog meer schittert 
en blinkt.

Edele bewaarbox met glazenballetjes


