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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:
schuifdoos van papier-maché, décopatch lijm
décopatch papier met knooppatroon, satijnen lint met zelfkant
6 mm in rood, wit en rode matte verf, schoolbordfolie,
edelsteenlijm en glanslak, MDF kroon

Benodigd gereedschap:
onderlegger/zeil,
schaar, potlood of pen,
penseel, lijm,
scherpe naald of spijker

Handige schuifdoos
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Handige schuifdoos
Recepten, foto‘s, brieven of kaarten kunnen prima in deze schuifdoos 
worden bewaard. De doos kan gemakkelijk worden veranderd in een  

vrolijke cadeauverpakking!

Beplak 1 zijde en 2/3 van de bovenzijde met het décopatch pa-
pier. De andere kant beplak je ook volledig met hetzelfde papier. 
De strook ertussen verf je met witte matte verf. Schilder hem 2x 
dan dekt de verf mooi. Het binnenste gedeelte, verf je volledig 
met de witte verf. Laat alles goed drogen.

Plaats de MDF kroon op de zelfklevende schoolbordfolie en 
markeer de omtrek met een pen. De rand van de kroon met witte 
verf omranden. Knip de sjabloon uit en plak de folie op de MDF-
kroon. Plak de kroon zoals afgebeeld in het midden van de schuif-
doos. Met krijt kun je zo de inhoud van de doos noteren. 

Voor de tweede zijde met een spijker (let op - gevaar voor letsel) 
2 gaten door de papier-maché wand prikken. Een ca. 10 cm lang 
stuk satijnen lint in rood afknippen en door de beide gaten ste-
ken. Aan de binnenzijde steeds een knoop maken. Zo kun je de 
schuifdoos opentrekken. Knip de knopen uit het décopatch papier 
en plak deze met wat décopatch lijm op de doos.

Tot slot plak je op het binnenste doosje en ook buitenste ran-
den met satijnen lint af. Opdat de kroon er levendiger uitziet, 
met rode acrylverf de contour losjes natekenen.




