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Benodigd materiaal:
6 luciferdoosjes,
structuurkarton in roze, bijpassend papier in roze,
karton A4, brads rond,
boek - Streichholzschachteln raffiniert gestaltet

Benodigd gereedschap:
onderlegger, knutselmes,
potlood,
schaar,
lijm, revolvertang

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Luciferdoosje commode
Dit schattige kleine kastje bewaart schatten en geschenken.
Door verschillende soorten papier, kan de commode naar wens
worden uitgevoerd.

B

eplak de individuele lades van de doosjes rondom met het designpapier. Hiervoor heb je ca. 5,4 x
11 cm brede stroken nodig. Zodat je de splitpennen (brads) kunt plaatsen, moet je vooraf met een
revolvertang gaatjes stansen. Duw de splitpennen erdoor en klap ze aan de achterzijde uit elkaar.

S

tapel de 6 luciferdoosjes zoals afgebeeld boven elkaar en plak een huls van structuurkarton om alle
onderdelen. Zodat niets verschuift, kun je de doosjes ook met behulp van dubbelzijdig plakband c.q.
een lijmroller vastzetten.

K

nip uit het karton twee rechthoeken uit, die ongeveer
4 mm breder zijn dan de onderkant van de luciferdoosjes. Beplak de rechthoeken met het zelfde structuurkarton. Knip hiervoor weer een rechthoek uit het structuurkarton, welk 1,5 cm groter is dan de stukken karton. De
kartonnen delen in het midden op het structuurkarton
plakken en stevig aandrukken. De overtollige resten aan
de zijkanten en de bodem van het doosje vastzetten.
Daarna kunnen de deksel en de bodem op de behuizing
worden aangebracht.

TIPS
De commode is ook geschikt voor je
poppenhuis!
De commode kan naar wens worden uitgebreid – zo wordt uit 24 doosjes als snel een
mooie Advent kalender!
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Als een juwelendoosje biedt het kastje
voldoende ruimte voor kostbaarheden.

