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Benodigde materialen:
sierstenen,
satijnlint, designpapier,
Tacky Tape dubbelzijdig plakband,
splitpen

Benodigde gereedschap:
liniaal, schaar,
cutter, vouwbeentje,
lijm, schaar,
revolvertang

Geschenkdoos gemaakt van Designpapier
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De kleine geschenkdoos kan veel schatten 
bevatten! Verpak je geschenk in een zelf  

gemaakte geschenkdoos.

Kies een stuk papier met een mooi motief (30,5 x 
30,5 cm). Meet af en teken op de achterzijde de 
vouwlijnen op. 
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Breng dubbelzijdig 
plakband op de bo-
demdelen en de zijflap 
met inkeping aan. 

Verwijder de beschermfo-
lie en bevestig zijde B en D 
op de onderzijde van zijde 
C. Plak daaronder zijde A 
vast.

Bevestig zijde E aan de bui-
tenzijde van F.

Snij of knip de sleuven on-
der en boven.
Ril met het vouwbeentje 
de te vouwen delen.
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Breng de hoeken van de 
brede delen tegen elkaar 
en maak ca. 3 cm van bo-
ven, in het midden ge-
centreerd een gat met de 
revolvertang. Haal een 
splitpen door het gat.

Neem een stuk van het 
satijnlijn en vorm deze tot 
een strik. Plak hem op de 
splitpen. Plak in het mid-
den van de strik nog een 
siersteen. KLAAR!

Vouw zijde G en I van bo-
ven naar binnen, zodat het 
doosje gesloten is.


