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Materiaal:

De explosiedoos 

fotokarton
motiefkarton of papier
decoratief materiaal 

vouwbeen, schaar
lijmroller
dubbelzijdig plakband

lange liniaal
knutselmes of cutter
lijmpistool

Explosiedoos 
basisinstructies

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 3 uur

Knutselidee
Nr. 104.905 Explosiedoos

Sjablonen:
Het beste kun je voordat je met het knutselen begint de belangrijkste sjablonen voorberei-
den voor gebruik (bijv. op stevig karton). Deze kunnen dan steeds opnieuw worden gebruikt!

Bouwdoosprincipe:
Een explosiedoos wordt supereenvoudig gemaakt volgens het bouwdoosprincipe. Zo kunnen 
de vormen elke keer weer worden overgedragen en steeds opnieuw kunnen worden gebruikt.

Explosiedozen kunnen worden gebruikt voor veel verschillende gelegenheden zoals 
verjaardagen, coupons, bedankbriefjes, huwelijksuitnodigingen, huwelijkscadeaus enz., 
Ze kunnen speciaal voor de desbetreff ende gelegenheid worden geknutseld en versierd! 
Het in elkaar zetten werkt altijd volgens hetzelfde principe. Dus als je eenmaal de vormen 
en verbindingen hebt begrepen, kun je in korte tijd een creatieve explosiebox maken.















Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Afhankelijk van de grootte van je doos worden de sjablonen eerst op maat ge-
sneden. De meest populaire maten zijn 10 cm en 15 cm. 

Nu wordt de „basisstructuur“ van de explosiekast gecreëerd.
Hiervoor breng je je sjabloon zoals hieronder afgebeeld 5x over op een 50 x 70 
cm groot, gekleurd fotokarton naar keuze.

Nu verbindt je de hoeken met een lijn (rode lijn op deze afbeelding), deze „drie-
hoeken“ worden later 2 zakken.

Nu snijdt je de vorm netjes uit!

Daarna vouw je alle lijnen met een vouwbeen na.

Knip/snij dus netjes een vierkantje met het gewenste formaat uit. Het beste 
kun je het sjabloon meteen van stevig karton te maken, zodat je het gemakkelij-
ker over kunt brengen en steeds opnieuw kunt gebruiken!

1. De sjablonen voorbereiden

2. Sjablonen overbrengen

3. Verbinden & vouwen

4. Uitsnijden
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Snij nu de gemarkeerde lijnen (rood) in.
De fl appen worden later gebruikt om de zakken van te 
maken.

Breng het sjabloonvierkant weer 
over op een stuk fotokarton naar 
keuze en voeg aan elke zijde on-
geveer 2 mm toe - de deksel moet 
iets groter zijn dan het doosje. Als 
je doosje 10 x 10 cm groot is, moet 
de deksel ongeveer 10,4 x 10,4 cm 
groot zijn!

Voeg aan elke zijde een rechthoek 
van ongeveer 3 - 5 cm toe (afhan-
kelijk van hoe breed je de rand van 
je deksel wilt hebben) en teken de 
plakranden om ze aan elkaar te 
plakken op.

Rechthoek 
ca. 3 - 5 cm

Pl
ak

ra
nd

ca
. 3

 - 
5 

cm

Daarna moet je „basisstructuur“ er zo 
uitzien:

Lijm nu de fl appen zo op elkaar, dat er 2 
zakken ontstaan.

5. De fl appen insnijden 8. De deksel

6. Basisstructuur

7. De zakken





 







 

 

 

Nu kun je je doos naar eigen smaak c.q. gelegenheid ontwerpen.
Kies 2 tot 3 bij elkaar passende stukken papier met motief uit en gebruik deze om de 5 vierkanten te versie-
ren. Gebruik 3D-pads voor het opplakken van de spreuken, zodat ze bijzonder goed tot hun recht komen.

De button „gefeliciteerd“ 
en „Happy Birthday „ vindt 
je in het knutselidee nr. 
104906 Gelukwensen 
om uit te printen.

Print de button uit, breng hem 
iets groter over op motiefkarton 
en plak ze op elkaar - met 3D-
pads opplakken. Vorm ook de 
stengel van motiefkarton, opplak-
ken en met bloemen versieren.

Gebruik in plaats van lijm dubbelzijdig 
plakband of een lijmroller. Zo hoef je 
geen rekening te houden met een verve-
lende droogtijd en krult het papier niet.

Om exacte, rechte randen of kanten 
te krijgen, gebruik je een scherp knut-
selmes en een liniaal in plaats van een 
schaar. 

Maak meteen aan het begin sjablonen 
voor de belangrijkste onderdelen.
U zult deze regelmatig moeten overbrengen:
- Groot vierkant (bijv. 10 x 10 cm)
voor de basis

- Kleiner vierkant (bijv. 9,5 x 9,5 cm)
voor de insteekkaarten, motiefkarton, enz.

- enz.

Voor de twee inlegvellen 
knip je gewoon een stuk 
karton op maat, plak hier 
een kleine halve cirkel 
van motiefkarton op, 
stans een gat en verfraai 
het met een lint.

De vouwinstructies voor de 
bloem zijn te vinden in het knut-
selidee nr. 104907 Vouwinstruc-
ties 8-hoekige papieren bloem 
om open te vouwen.

9. Vormgeving

Butt ons Bloemen

Tips:

Inlegvellen Vouwbloem


