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Inspiratie van mijn doosje: https://www.youtube.com/watch?v=yyabaSuiBeY&list=WL&index=10 

Door Cookies, Craft en Co. 

 

1. Meet je kadootje op welke je wilt verpakken in je doosje. Hou iets of wat ruimte rondom aan. Je wilt 

wel dat het redelijk makkelijk uit het doosje te halen is. 

In mijn geval was dit ongeveer 4 x 8,5 cm en 2,5 cm hoog. 

2. Bepaal hoe breed je de rand wilt hebben. De rand van het doosje bestaat dus uit een dubbele laag, 

met ruimte ertussen. In dit geval heb ik gekozen voor een rand van 1 cm breed. 

3. De volgende stap is dan om een schets te maken, om het je zo gemakkelijk te maken.  

4. Teken nu verschillende rechthoeken naast elkaar. Zet daar ook overal de maat in. Omdat de rand 

dus een dubbele laag heeft, moet je dus aan alle kanten van de bodem 4 rechthoeken tekenen. 

5. Heel belangrijk bij dit doosje… 

Voor de grootte van de bodem van het doosje, moet je aan alle zijden 1 cm bijtellen. ( aangezien 

door de breedte van de rand het doosje groter wordt ) 

6. Omdat de rand aan moet sluiten in de hoeken, wordt van de boven en onderkant, een schuine hoek 

geknipt of gesneden. Zo krijg je de rand in een mooi verstek. 

7. Zie de foto hieronder.  

http://www.destempelolifant.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=yyabaSuiBeY&list=WL&index=10


 
8. Nu je deze uitgetekend hebt, kun je even een optelsommetje maken, en weet je hoe groot je vel 

cardstock moet zijn, om deze te kunnen maken. 

In dit geval kom ik uit op een rechthoek van 19,6 x 24,1 cm. 

Nu kun je alle rillijnen gaan maken, en ook de stukken weg knippen/snijden die niet nodig zijn. 

Uiteraard kun je ook eerst alles uittekenen met een potlood om het je makkelijk te maken. 

9. Als je alles uitgesneden hebt, kun je het in elkaar zetten. Gebruik hiervoor ook het youtube filmpje, 

welke bovenaan vermeld staat. Vouw alle rillijnen zo dat je het doosje al in elkaar zet. Zorg dat de 

hoeken mooi aansluiten, en dat de schuine lijnen aan alle kanten gelijk zitten. Nu Kun je ook de 

plakstrookjes vast plakken. Eventueel als de hoeken toch wat gaan wijken, kun je er een gluedotje 

tussen stoppen. Maar als je aan de buitenkant een rand dessinpapier overheen plakt, zorgt dit al 

voor versteviging. 

10. Voor de klep rondom het doosje, meet je de maat goed op, van de hoogte, breedte en lengte. Zorg 

dat je een paar mm speling hebt. Deze klep zit aan de onderkant vast, en valt er dus precies 

overheen.  

11. Voor de sluiting van het doosje heb ik een bellyband gemaakt. Deze kun je verder versieren naar 

wens.  

Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is, hoe je zelf dit patroon helemaal kunt veranderen in eigen maten. 

Zolang het binnen je vel cardstock past, kun je elk formaat doosje maken.  

 

 

 



 

 

 


