
N° 200.850 Bouwhandleiding

benodigdheden:

Fotokubus

Materialen:

Omschrijving: Afmetingen:
8 grenen houten blokjes 30 x 30 x 30 mm

2 bladen plakfolie (dubbelzijdig) 150 x 150 mm

schaar knutselmes
(servettenlijm, 

blanke lak)

foto‘s of zelfgemaakte motieven
4 x (60 x 60 mm)

2 x (120 x 60 mm - liggend formaat)
2 x (120 x 60 mm - staand formaat)
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Overzicht:

Verschaf jezelf een eerste overzicht.

Dobbelsteenparen vormen: Beginpositie:

Vorm eerst vier kubusparen. Snijd nu 10 mm brede stro-

ken (met een lengte van 60 mm) uit de kleeff olie en ver-

bind de kubusparen aan beide zijden met telkens twee 

kleefstroken (dus vier kleefstroken per kubuspaar). 

Plaats de kubusparen zoals afgebeeld (op de tegenover 

elkaar liggende kleefstroken zijn hier voor de duidelijkheid 

niet afgebeeld).
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Verbindingen: Laatste plakstroken:

Foto’s opplakken: Snij de randen bij:

Plak op de aangegeven plaatsen meer kleefstroken 

op. Versterk de verbindingen door ook stroken op de 

tegenoverliggende zijden te plakken (zoals bij de ku-

busparen). 

Gebruik het knutselmes om de afbeelding tot aan de 

randen van de kubus uit te snijden (bij elke kubus). 

Werk zo nauwkeurig mogelijk, want als de fotodelen te 

klein zijn, kan men het hout zien en als ze te groot zijn, 

zal de kubus niet soepel openvouwen.

Vul nu alle overblijvende vrije ruimten op met afzon-

derlijke stroken plakband, zodat de foto’s ook daar kun-

nen worden opgeplakt.

Zoek een vlak dat je naar beneden 

kunt openklappen en verwijder de be-

schermfolie aan deze kant. Plak nu de ge-

wenste foto of het gewenste motief op. 
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Herhaal de stappen: Oppervlaktebescherming:

Resultaat:

Vouw nu de kubus open en herhaal de stappen 6 

& 7 voor alle vlakken. Zorg ervoor dat alle foto‘s juist 

draaien. Twee oppervlakken kunnen tot slot nog be-

plakt worden.

Indien je je foto‘s tegen slijtage wilt beschermen, kun 

je de oppervlakken het beste met (transparante) ser-

vettenlijm bestrijken. Voor een glanzend oppervlak 

breng je een laagje blanke lak aan (Let op: Wanneer de 

blanke lak direct op de foto’s wordt aangebracht, kan 

dit de kleuren veranderen!)


