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Stempels Vrolijke Viooltjes, Banner Year 

Inkt Stazon Jet Black 

Cardstock 
Basic White Thick, Calypso Coral, Bumblebee, Polished Pink, Fresh Freesia, Soft Succulent, 
Evening Evergreen 

Ponsen Banners Pick a Punch, klein cirkel ponsje 

Stansen Pansy Dies 

DSP Pansy Petals Designer Series Paper 
 

 

 

 

Print het bijgevoegde patroon uit, of teken dit na volgens onderstaande stappen. 

Op het patroon zijn de rode lijnen rillijnen, de zwarte lijnen zijn snijlijnen. 

In de hoeken zijn de stukken gemarkeerd, die je weg moet knippen. 

 

1. Snij een stuk cardstock van 14 x 19 cm 

2. Op 14 cm breedte: 

Ril op 4,5 en 9,5 cm 
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3. Op 19 cm lengte: 

Ril op 6, 8, 14 en 16 cm 

4. Snij op rillijn 8 cm vanaf de bovenkant tot aan rillijn 9,5 cm 

5. Snij op rillijn 8 cm vanaf de onderkant tot aan rillijn 4,5 cm 

6. Draai weer terug naar de 14 cm breedte 

Ril op 2 en 12 cm, maar tot aan de 8 cm rillijn.  

Zie voor duidelijkheid ook het patroon. 

7. Ril op 2,5 en 11,5 cm, maar vanaf de 8 cm rillijn tot aan de onderkant. 

Zie voor duidelijkheid ook het patroon. 

8. Snij of knip de vlakken weg, zoals gemarkeerd op het patroon. 

9. Vouw alle rillijnen met een vouwbeen, zodat je mooie scherpe hoeken krijgt. 

10. Leg op de bodem de snoepjes of iets anders wat je erin wilt stoppen. 

11. Steek de C flapjes naar binnen naast de snoepjes. 

12. Vouw de zijkanten ( B) eromheen naar boven. 

13. De 2 ½xA1 flapjes komen over je snoepjes te liggen. 

14. Vouw de 2 ½ x A2 flappen over de A bovenkant. Hierdoor krijg je nu als het ware een dubbele 

laag in de deksel. 

15. Vouw deze flap nu over de snoepjes heen. 

16. Steek de flap tussen de 2 lagen van de deksel. Mocht dit niet gelijk goed passen, kun je een 

heel klein stukje van de zijkanten van je flapje afknippen. 

 

Wil je het doosje maken, maar wil je de grootte aanpassen aan jouw cadeautje? 

Hier een paar tips: 

2 x de lengte + 2 x de hoogte van je cadeautje, + een flap ( instopstrookje van minimaal 2 cm) moet uit het 

vel cardstock passen. A4 (29,8 cm) of 12 inch (30,5 cm) 

2 x de breedte + 2 x hoogte van je cadeautje moet uit het vel cardstock passen. 

Eventueel zou je de flappen A1 ook iets smaller kunnen maken, om wat cardstock te besparen. 

 

 

Hier kun je de uitleg zien, hoe je het doosje in elkaar kunt zetten, zonder lijm. 

https://youtu.be/N27QNjfU5HE 
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