
Stof in leuke printjes

Bison Alleslijm

Spiegeltje 

Bison Glitter Glue
(Houten) sieradenkistje

2 Wc-rollen

Gekleurd lint

Verf
Kwast

Diverse versieringen
Schaar

Knutsel een sieradendoosje 
voor Moederdag!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar! Verf zowel de binnen- als de buitenkant van het 
sieradendoosje. Laat goed drogen!

Knip 2 stukjes stof uit in het formaat van de bodem 
en de binnenkant van het deksel. Smeer de 
stukken stof in met Bison Alleslijm en bekleed de 
bodem en de binnenkant van het deksel.

Lijm met Bison Alleslijm het spiegeltje in het 
midden aan de binnenkant van het deksel.

Knip 2 stukjes lint zo af dat ze aan de binnenkant 
van het deksel passen. Lijm de linten met Bison 
Alleslijm aan beide kanten van het spiegeltje.

Knip eerst een stukje van de 2 wc rollen af. Knip 
daarna de rolletjes in de lengte door zodat er 2 
open helften ontstaan. Lijm dan de open zijdes 
van de rolletjes met Bison Alleslijm vast. Zorg 
ervoor dat wanneer je de rolletjes in het kistje 
legt deze lager komen te liggen dan de rand 
van het kistje.

...draai snel je blaadje om voor de volgende stappen!

Moederdag Sieradendoosje
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STAPPENPLAN



...en weer door met de volgende stappen!
Moederdag sieradendoosje

Knip 2 stukken stof uit die groter is dan de rollen. Smeer 
de rollen in met Bison Alleslijm en rol de stof om de 
rollen heen. De stof die je aan de zijkant overhoudt stop 
je, voor een mooie afwerking, in de rolletjes.

Breng aan 1 zijde van de wc-rollen een beetje Bison 
Alleslijm en plak de wc-rollen in het kistje.
 

Knip een stuk lint af wat even lang is als de omtrek 
van het kistje. Breng Bison Alleslijm op het lint aan 
en plak deze vast rondom het kistje.

Versier het sieradenkistje met Bison Alleslijm en de 
versieringen die je beschikbaar hebt. Gebruik 
Bison Glitter Glue voor een extra sparkelend 
effect! TIP: Schrijf een lief briefje voor je moeder 
en stop het in het kistje.
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Tadaaaa,
Veel plezier 
met geven!


	Bison Kids Stappenplan Moederdag voorkant.pdf
	Bison Kids Stappenplan Moederdag achterkant V2.pdf

