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Zeshoekig geschenkdoosje

Benodigde materialen:
fotokarton in wit en rood,
siersteen bloem in blauw,
borduurgaren in blauw,
stift of sticker

Benodigd gereedschap:
onderlegger,
potlood, liniaal,
naald, schaar
lijm

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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In een mum van tijd, een buitengewoon leuke geschenkdoosje maken! Met weinig inspanning krijgt je een heel
mooi resultaat en je doet de ontvanger een plezier.

1.

Neem een A4-vel rode fotokarton en leg het voor je neer
op een onderlegger. Teken met een potlood een rechthoek
van 28 x 18 cm. Opdat je niet in de war raakt, kun je het
gebied buiten de rechthoek met een potlood doorstrepen.
Daarna teken op een afstand van 3,6 cm, twee horizontale
lijnen, elk evenwijdig aan de boven- en onderrand van het papier. Trek daarna de verticale lijnen van boven naar beneden,
elk met een afstand van 4,5 cm. Je krijgt dan 6 rechthoeken
van 4,5 cm breed en 1 rechthoek (plakband) van 1 cm breed.

1.

2.

Als alle lijnen ingetekend zijn, kun je het rechthoek uit-

knippen. Knip voor de kleppen steeds de 3,6 cm tot aan de
lijn (zie afbeelding) in. De stukken boven en onder de 1 cm
brede plakrand kun je helemaal wegknippen.

2.
Eerst
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3.

de lange zijde lijmen, daarvoor plak je de smalle
plakrand op de achterzijde van de laatste rechthoek. Als
het houdt kun je ook de bodem van het doosje plakken. Op
de kleine opening die daardoor ontstaat, kun je nog een stuk
karton of een siersteen plakken.

Knutselidee

N° 101.748

com

Zeshoekig geschenkdoosje
Klanten upload

4.

4.

Knip uit wit karton een bijpassende rechthoek uit en te-

ken zoals afgebeeld 2 cirkels en 1 vierkant om de cirkel. Prik
met een dunne naald op een afstand van 2 mm kleinere gaten
rond de cirkel en in elke hoek van het vierkantje. Neem het
borduurgaren en borduur met de naald van elk hoekpunt uit
het patroon zoals op de afbeelding. Ten slotte kunt u nog
met een stift een begroeting erop schrijven of je plakt er
een sticker op. Met de siersteen versieren en het doosje
kan worden gevuld en cadeau gegeven!

Variatie tips:

Je kunt de witte rechthoek

ook weglaten en ervoor in de
plaats een mooie satijnen strik
om de doos binden!

De doos is ook zeer geschikt
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voor een adventskalender! 24
Stuks knutselen, en met cijfers
beplakken of erop schrijven! Je
kunt een lang koord door alle
doosjes rijgen en decoratief vastzetten. (In dat geval moet je
het kleine gaatje aan de onderkant niet „verbergen“).

