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Knutselidee

fotokarton wit / rood
siersteen bloem

borduurgaren
pen of stickers

geschenkdoosje
Zeshoekig

Tover in een handomdraai een ongewone cadeauverpakking 
in elkaar! Met weinig moeite kun je een heel mooi resultaat 
bereiken en de ontvanger blij maken.

moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:gemiddeld ca. 45 min

Material:

Nr.101.748- Zeshoekig geschenkdoosje 

Tip:
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Knutselidee

Neem een A4-vel van rood fotokarton en leg het voor je op een onderlegger. Teken een rechthoek van 28 x 18 cm. Om niet in 
de war te raken, kun je het gebied buiten je rechthoek met een potlood arceren. Trek vervolgens twee horizontale lijnen op 3,6 
cm van elkaar, evenwijdig aan de boven- en onderrand. Trek vervolgens de verticale lijnen van boven naar beneden, elk met een 
afstand van 4,5 cm. U krijgt 6 rechthoeken met een breedte van 4,5 cm en 1 rechthoek (lijmlipje) met een breedte van 1 cm.

Als alle lijnen zijn ingetekend, kun je de rechthoek uitknippen-/snijden. Snijd of knip voor elke fl ap 3,6 cm in, tot de lijn 
(zie illustratie). Je kunt de stukken boven en onder de 1 cm brede lijmfl ap wegknippen.

Knip een rechthoek uit wit fotokarton en teken 2 cirkels en een vierkant rond elke cirkel zoals afgebeeld. Maak met een 
dunne naald gaatjes op 2 mm van elkaar rond de cirkel en in elke hoek van het vierkantje. Neem een naald met borduur-
garen en borduur vanuit de hoek van het vierkantje steeds naar een ander gaatje van de cirkel, zoals op de afbeelding 
aangegeven. Schrijf tot slot met een pen een groet op het fotokarton of plak er een sticker op en versier het doosje met 
een siersteen.  Nu kan het doosje worden gevuld en cadeau worden gegeven!

Je kunt de witte rechthoek weglaten en in plaats daarvan een mooie strik rond de doos binden met een satijnen lint!
Het doosje kan ook worden gebruikt als een adventskalender! Maak 24 doosjes en plak of schrijf er nummers op! Je kunt 
een lang koord of lint door alle doosjes rijgen (dan hoef je het gaatje aan de onderkant niet dicht te maken) en hang ze 
decoratief op.

Plak eerst de lange zijde, door het smalle lijmlipje aan de achterkant van de laatste rechthoek te plakken. Als het goed houdt, 
kun je de bodem van de doos lijmen. Je kunt een stuk karton of een grotere edelsteen op de kleine opening plakken.

Werkwijze:

Nr.101.748- Zeshoekig geschenkdoosje 

Variatie tips:


