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Benodigde materialen:
rood en wit fotokarton,
blauwe pailletten in bloemvorm,
transparante rocailles
sierstenen in blauw

Benodigd gereedschap:
potlood, liniaal,
schaar, lijm,
naald en draad

Hart doosje
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Een mooie verpakking voor kleine geschenken. 

Zeer snel geknutseld en de ontvanger kan 
het hergebruiken!

Eerst moet je het patroon optekenen. Neem het rode fotokarton in A4-formaat. Elk vierkantje is 5 x 5 cm 
groot. Teken dus 12 vierkantjes van 5 x 5 cm. Teken daarna bij een van de buitenste vierkanten (middelste rij) 
een rand waarmee je na de hand het doosje in elkaar plakken. In de onderste vier vierkantjes steken je een stip-
pellijm zoals afgebeeld. De stippellijn moet je tot de helft inknippen, zodat je de bodem van het doosje later in 

elkaar kunt vouwen. Tevens de dikke lijnen inknippen van de onderste vier vierkantjes

De bovenste vier vierkantjes worden later de hartjes. Verdeel de vierkantjes met een verticale lijn doormidden 
(slechts licht optekenen, de lijn moet later weggegumd kunnen worden!). Meet ca. 2 cm van de bovenkant en 
markeer met een punt. Vanaf dit punt teken je bij het ene vakje een scheef hart (zie fi guur). Aan de andere kant 
teken je een halve cirkel, zoals afgebeeld. De halve cirkel gaat tot ongeveer tot de helft van het hart. Knip nu 
langs de rand van de sjabloon de halve cirkels en de hartjes uit. Tevens de dikke verticale lijnen van de bovenste 

vier vakjes inknippen. Knip 5 mm van de halve cirkel en het hart (waar ze elkaar ontmoeten in).
Steek de bodem in elkaar en plak met de plakrand vast.

plakrand

halve cirkel
hart

inknippen
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Voor de voorkant neem je een stuk wit fotokarton en knipt deze op maat, ca. 4,5 x 4,5 cm. De sier-
stenen kun je meteen opplakken. Voor de pailletten bloemen gebruik je een witte draad. Prik 
de naald met de draad door het karton en steek hier een paillet in bloemvorm en een rocailles 
op. Steek weer terug door de paillet en het karton. Hetzelfde herhaal je voor de tweede bloem. 
Knoop de draden aan elkaar. Plak het witte fotokarton vervolgens op het doosje en klaar is het doosje!

Nu kun je het doosje vullen en de hartjes aan de bovenzijde in elkaar steken.




