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Geschenkdozen uit karton
Voor kleine geschenken en welkomstcadeaus of om
geheime schatten te bewaren. Onze geschenkdozen gemaakt van motiefkarton zijn eenvoudig om te maken en
zien er toch stijlvol uit!
Materiaal:
karton met verschillende motieven,
wat lijm,
een potlood,
een schaar,
verschillende linten, glitter en sierstenen om te versieren in bijpassende
kleuren,
een onderlegger

Breng de sjabloon met een potlood over op de achterkant van het karton. Je moet stevig aandrukken
zodat je later alle lijnen goed kunt zien! De sjabloon kun je natuurlijk meerdere malen gebruiken. Daarna knip je langs de buitenste lijnen het
patroon uit. Vouw alle lijnen een keer voor.

1.

Nu gaan we plakken: Vouw het doosje eerst op de juiste
manier in elkaar zonder te plakken. Zo weet je
wat boven en onder is en welke randen om te
plakken zijn en welke niet. (Zie beschrijving
sjabloon). Begin met de plakranden aan de zijkanten, druk de beide delen stevig samen en wacht even.

2.

Daarna lijm je de onderkant vast. Breng op alle 3 de
plakranden lijm aan en druk de bodem hier
voorzichtig op. Nu weer stevig aandrukken
(ook aan de binnenzijde van het doosje!) en
even wachten.
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Geschenkdozen uit karton
Je kunt nu de stroken insteken en de
doosjes zijn klaar! Wij hebben ze nog
met verschillende accessoires verfraaid:

4.

Voor dit doosje neem je gewoon een satijnen lint in een
bijpassende kleur, bind het eenmaal rond het
doosje en sluit het met een strik. Daarna maak je
met een korter stuk satijnlint een knoop in het
midden en laat deze decoratief naar de zijkanten
vallen. Tot slot, plak je nog een rode siersteen met een
beetje edelsteenlijm op de knoop.

4.

Het groene doosje hebben we slechts met een beetje
glitter versierd. Kies gewoon een lijn of contour van het karton uit en trek deze voorzichtig en dun met edelsteenlijm of glitterlijm na.
Bestrooien, even wachten en vervolgens het
overtollige glitter voorzichtig eraf kloppen.

5.

5.

Het laatste doosje hebben we met 2 rode sierstenen
(in 2 maten) beplakt. Gewoon de lijm op de
sierstenen aanbrengen en op de gewenste
plaats opplakken.
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