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

Benodigde materialen:
papier met motief, linten,
dubbelzijdig plakband

Benodigd gereedschap:
cutter, schaar, liniaal,
vouwbeen, onderlegger

Geschenkdoos „Bonbon“
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Dit schattige geschenkdoosje in de vorm van een 

snoepje is de eyecatcher op elk verjaardagsfeestje. De 
verpakking kan uit verschillende soorten papier en in 

alle grootten worden gemaakt!

In dit voorbeeld is het doosje 42 cm lang en 6 cm breed. 
Deze afmetingen kunnen afhankelijk van het geschenk 
worden aangepast.

Eerst moet je uit het gewenste motiefpapier een 
42 x 30 cm groot stuk snijden.

Vervolgens verdeel je het in 5 kolommen, elk 
met een breedte van 6 cm (zie afb. 1).

Ga de afgetekende lijnen met een vouwbeen 
na en vouw ze daarna als een harmonica (zie 
fi g. 2).

Teken nu op het gevouwen papier (witte 
zijde) de afmetingen van de uiteinden (zie fi g. 
3 en 7).
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Tot slot vul de je verpakking met het cadeau. Bindt de beide uiteinden nog 
dicht met een decoratief lint. Klaar. Veel plezier!

Bij de volgende stap knip je de 4 drie-
hoeken uit je sjabloon uit, zodat de 
bonbon-vorm ontstaat (zie afb. 4).

Daarna plak je op de eerste “kolom” 
van de sjabloon dubbelzijdig plakband. 
Plak de eerste “kolom” op de laatste 
“kolom” (je kunt natuurlijk ook lijm 
gebruiken. (zie afb. 6).

Nu vouw je het papier weer open. Leg 
het met de achterzijde naar boven op 
de tafel.
Teken nu met behulp van een vouwbe-
en (of een embossingpen) en een liniaal 
de lijnen na, zodat je deze goed kunt 
vouwen. (zie afb. 5).

Schets


