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Benodigd materiaal:

geschenkdoosje
bont papier
decoratiestenen

Benodigd gereedschap:

schaar
penseel
pincet

speelse geschenkdozen

Maak met eenvoudige materialen zoals ge-
kleurd papier, decoratiestenen, satijnen lin-
ten en stickers prachtige geschenkdozen. 
Deze hoef je natuurlijk niet weg te geven, 
je kunt ze ook zelf als een sieradendoosje 
gebruiken of voor het bewaren van verschil-
lende kleine dingen.

Zo eenvoudig worden ze gemaakt:

voorbereiding:

Leg alvast al de benodigde 
materialen zoals gekleurd 
papier, decoratiesteentje, 
geschenkdozen, lijm, pense-
len, stickers en satijnen lint 
klaar, zodat je ze meteen bij 

de hand hebt en er niet lang 
naar hoeft te zoeken.

op maat knippen & opplakken:

Knip nu de stukken papier uit, die je mooi vindt. Je kunt voor de zijkanten 
van het doosje gebruik maken van verschillende patronen en kleuren. Na-
tuurlijk kun je ook voor het deksel verschillende soorten papier opleggen. 
Lijm het papier met behulp van een servetten- of décopatchlijm op. Gebruik 
voor het uitstrijken van de lijm een penseel.

satijnen linten
stickers
servettenlijm
duppelzijdig plakband
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decoratiestenen:

De decoratiestenen kun je nu op de gewenste plaats oplijmen. Als hulp-
middel kun je een pincet gebruiken. Bevestig de decoratiestenen op het 
papier, op de randen of op een andere gewenste plaats. Je creativiteit 
kent geen grenzen!

satijnen linten & stickers:

Op het onderste deel van het doosje en op de randen kun je nu nog stick-
ers en satijnen linten aanbrengen. Voor de linten kun je het beste gebruik 
maken van dubbelzijdig plakband.

Versier verschillende doosjes in diverse uitvoeringen. 
Hier kun je creatief zijn en alles uitproberen!

veel plezier en succes!
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