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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Knutselidee

houten doosje
servet
servetlijm

rocailles
glitter
dubbelzijdige tape
pluster pen of parelmaker

houten doosje
met servett echniek

Glamoureus

Knip het gewenste motief uit het servet. Zorg 
ervoor dat het motief goed op het doosje past. 
Verwijder dan alle servetlagen en bewaar de 
bovenste met motief.

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:makkelijk ca. 1 uur

Materiaal:

Werkwijze:
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Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Knutselidee

Plak dubbelzijdige tape of Tacky Tape rond de 
rand. Knip de tape zo nodig op de juiste breedte.
Verwijder vervolgens de folie van de tape en 
doop de rand in een kommetje gevuld met ro-
cailles (kralen). Druk de kralen met je vingers aan, 
zodat er geen afvallen.

Breng een dun laagje servetlijm op de deksel van 
het doosje aan. Leg vervolgens de servetlaag 
op de deksel en breng nog een dunne laag aan. 
Smeer de lijm met een zacht penseel van binnen 
naar buiten uit. Zorg ervoor dat er geen gaten in 
het servet komen. 
Tip: Als je wilt, kun je het hele doosje versieren 
met het servet.

Nu kun je nog glitter op de rand strooien 
voor het speciale „glamour eff ect“. Dit zal 
ook de lege ruimtes tussen de rocailles 
opvullen.

Accentueer de contouren van de servetmo-
tieven met een pluster pen of parelmaker. En 
klaar is je doosje. Als je wilt, kun je glitterac-
centen toevoegen met sierstenen.

Met dit houten doosje kun je je moeder op een bijzonder leuke manier verrassen. Natuurlijk 
is iets wat je zelf gemaakt hebt veel meer waard dan iets wat je gekocht hebt. Bovendien is je 

doosje uniek en is er geen tweede van. 

Het doosje is gemakkelijk te maken met de servettechniek en de kralen geven het dat speciale 
iets!

Aduis wenst je veel plezier en succes met namaken!
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