
knip deze rode stippellijn 
in tot aan de grijze lijn.

knip over de roze stippellijn 
een mooi vierkant uit.

ritsen = leg een lineaal over de 
grijze streeplijnen, ga er heel 
zacht met een standleymesje 
over het papier. nu kun je het 
papier mooi recht omvouwen. 
druk niet te hard met het mes, 
want dan snij je het papier 
door en kan je het doosje niet 
meer gebruiken!

vouw de ‘flappen’, die ontstaan 
door het knippen, om. zorg dat de 
witte kant aan de binnenkant zit.

lijm of niet de zijkanten aan elkaar 
zodat er een bakje ontstaat.  zorg dat 
deze uitleg tekst aan de buitenkant zit.

bovenkant doosje

ritsen



tip!
schrijf eerst je boodschap 
voor je gaat vouwen.

schuif de 2 ‘bakjes’ over elkaar, lintje 
erom en klaar is je cadeau doosje.

knip, rits, vouw en lijm deze kant 
hetzelfde als de bovenkant.

vergeet je cadeautje er niet in te doen ;)
fijne feestdagen!
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tip!
schrijf eerst je boodschap 
voor je gaat vouwen.

schuif de 2 ‘bakjes’ over elkaar, lintje 
erom en klaar is je cadeau doosje.
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vergeet je cadeautje er niet in te doen ;)
fijne feestdagen!

onderkant doosje

cadeautje voor

van:


