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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.

Benodigd materiaal:
creatief karton
sjabloon
lijm

Benodigd gereedschap:
schaar/cutter
onderlegger

Geschenkdozen
Kleine cadeautjes liefdevol ingepakt tovert bij iedereen een glimlach op het gezicht. 

We laten zien hoe ze worden gemaakt!

Witte doosje: Knip de sjabloon uit en teken deze op de achterkant het creatief karton 
op. Hoe preciezer je werkt, hoe mooier het eindresultaat is! Knip de sjabloon vervolgens voor-
zichtig uit. Trek alle lijnen met een reliëfpen (of een ander voorwerp met stompe punt) na.

Vouw de rechte lijnen allemaal en plak de buitenste vlakken op de ingetekende hechtzijden. Nu 
hoef je alleen nog maar de gebogen lijnen voorzichtig naar binnen te vouwen en je kleine ge-
schenkdoos is klaar om kleine dingen cadeau te geven. 

Groene doosje: Knip de sjabloon uit en teken hem weer op de achterkant van het crea-
tief karton. Trek alle lijnen met een reliëfpen (of een ander voorwerp met stompe punt) na.

Weer de rechte lijnen vouwen. Nu kun je de twee smalle uiteinden zoals op de afbeelding in 
elkaar steken. Buig de ingesneden klep nog om en verbindt de beide delen met elkaar. Mochten 
deze niet houden, kun je ze met een klein stukje plakband vastplakken.
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