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Glamour houten doosje met
servettentechniek

Met dit prachtige doosje kun je je moeder een zeer leuk Moederdag cadeautje
geven. Iets wat met de eigen hand gemaakt is heeft veel meer waarde dan iets
wat gekocht is. Bovendien is je doosje een uniek voorwerp want niemand anders
heeft zo‘n zelfde doosje.
Het doosje is eenvoudig met de servettentechniek te maken en de kralen geven
het een uniek tintje!!
Aduis wenst je veel plezier en succes!!

Houten doosje
Servet
Servettenlijm

Rocailles
Glitter
Tacky Tape
3D pen of parel maker

Benodigd gereedschap:
Schaar
Penseel

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Benodigd materiaal:
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Glamour houten doosje met
servettentechniek
Stap 1:
Knip het gewenste motief uit het servet uit. Zorg
ervoor dat het motief goed op je doosje past.
Daarna trek je alle servetlagen eraf tot de bovenste – zie afbeelding.

Stap 2:
Smeer de deksel van het doosje dun met servettenlijm in. Hierna leg je de servetlaag met motief
op het deksel en brengt een tweede, dunne laag
lijm aan. Verspreid de lijm met een zacht penseel
van binnen naar buiten. Zorg ervoor dat je geen
gaten in het servet maakt.
Tip: Als je wilt, kun je het gehele doosje met het
servet versieren.

Stap 3:
Plak om de rand dubbelzijdig plakband of Tacky
Tape. Indien nodig, knip je de folie op de passende
breedte. Verwijder daarna de folie en dip de rand
in een kleine kom, welke gevuld is met rocaille
kraaltjes. Druk de kralen stevig met de vingers
aan, totdat er geen kralen meer afvallen.
Nu kun je nog voor een speciaal “glamour - effect „
glitters op de rand strooien. Deze vullen bovendien
nog de openingen tussen de rocailles.

Stap 4:
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Accentueer de contouren van je motief nog met een 3D - pen of met een parel maker. En je doosje
is klaar. Als je zin hebt kun je nog glinsterende highlights met decoratiestenen aanbrengen.

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl

