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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
luciferdoosjes groot, 7 onderzetters vierkant,
van elk 2 décopatch papieren in goud en bloemen,
satijnen lint en koord in oranje,
houten kralen naturel

Benodigd gereedschap:
décopatch lijm,
varkenshaardpenseel,
spitse schaar,
revolvertang

Organisatie is het halve werk
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Schep orde op je bureau met de handige pennenhouder 
en de stijlvolle tissuedoos!

Tempodoos � zo wordt hij gemaakt.

Beplak het omhulsel van het luciferdoosje 
met het gebloemde décopatch papier. 

Gebruik hiervoor een varkenshaarpenseel.
Laat alles goed drogen en knip dan in de 

bovenzijde met een spitse schaar een ovaal 
gat in het omhulsel.

Versier het doosje aan beide zijden met een 
oranje satijnen lint. Je kunt het lint ook rond 
de opening in het midden plakken. Dit gaat 

het beste met een lijmpistool (warm).

Pennenhouder � zo wordt hij gemaakt.

Beplak 3 onderzetters met het gouden 
décopatch papier. 4 onderzetters bedek je 
aan de ene kant met het gebloemde déco-

patch papier en aan de andere kant met het 
goude papier.

Na het drogen druk je in de 4 beplakte en in 
een gouden onderzetter gaten in regelma-

tige afstanden.
Rijg de koorden door de gaten en naai zo 

de zijdelen met de bodem samen. 
Het beplakte papier moet naar buiten wijzen.
Aan de uiteinden kun je nog houten kralen 

oprijgen.
Voor het binnenste deel snij je de resteren-

de twee gouden onderzetters tot het midden 
in en steekt deze in elkaar.

Schuif het kruis nu in het doosje.

Organisatie is het halve werk


