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M o o i e  g e s c h e n k do z e n  d i e  j e  vo o r 
e l k e  g e l e g e n h e i d  i n d i v i d u e e l 

k u n t  ve r s i e r e n . 

Instructies:

Neem de afmetingen van de sjabloon 
over op het designpapier (afb. 1). 
De plakranden zijn 1 cm breed.

Knip als volgende een cirkel 
met een diameter van 7 cm 
uit (sjabloon 1).

Teken met behulp van je 
sjabloon, de rondingen in de 
bovenste vakjes (afb. 2).
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Daarna knip je je patroon uit en vouw je 
alle stippellijnen.

Ga de rondingen in de vierhoeken met 
een vouwbeen na, zodat je ze later beter 
kunt vouwen.

Vervolgens vorm je de rondin-
gen, doordat je ze op de stippel-
lijnen naar binnen drukt.

7.7. Tot slot vorm je nog de ron-
dingen naar binnen en sluit 
je het doosje (afb. 4).

De geschenkdoos in elkaar lijmen:

a)  Plak op de 5 plakvlakken van de bodem dubbelzijdig plakband, daarna klap je de  
 zijkanten langzaam om de bodem en druk je de plakranden aan de zijkanten  
 goed aan.

b)  Plak weer dubbelzijdig plakband op de 2 plakranden aan de zijkant en druk ze in  
 het doosje goed tegen de zijwanden.
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