
Een stuk lint (ong. 20 cm)

Diverse varianten kadopapier
2 cupcake vormpjes 
van papier

Pen

Schaar

Vloeipapier

Potlood

Gekleurd papier (roze en rood)

Diverse versieringen

Liniaal

Bison Glitter Glue

Uitgeprint ontwerp op 
(gekleurd) A3 of A4 formaat

Bison Stic
Bison Alleslijm

Stevig papier of karton

Vandaag knutselen wij een 
Valentijn bonbondoosje!

Maar wat heb je hiervoor nodig?

Leg alle materialen klaar. Knip het ontwerp van het doosje uit, lijm het met 
Bison Stic op het karton of stevig papier en knip 
rondom het ontwerp uit. 

Vouw alle lijnen om en breng op alle flapjes, 
behalve die van het deksel, een beetje lijm aan 
met Bison Stic en vouw het doosje in elkaar.

Knip 4 vierkantjes uit meerdere varianten 
cadeaupapier ter grootte van de zijkant van het 
doosje. Lijm daarna de vierkanten met Bison Stic 
op de zijkanten van het doosje. TIP: Meet de 
zijkant van het doosje met een liniaal op teken dit 
formaat vierkant met potlood over op de 
achterkant van het cadeaupapier. 

Knip uit de printable de cirkels uit waar I,          en 
YOU op staat en plak deze op 3 verschillende 
kanten van het doosje, een beetje aan de bovenkant 
van elke zijkant, dus niet in het midden.  

Knip uit roze en rood papier een aantal hartjes 
uit (verschillende groottes maar niet groter dan 
de zijkant van je doosje). Vouw de uitgeknipte 
hartjes doormidden.

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

Valentijn bonbondoosje
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...en weer door met de volgende stappen!
Valentijn bonbondoosje

Smeer alleen op de rechterhelften van de 
dubbelgevouwen hartjes een beetje Bison Stic en plak de 
hartjes op de onderkanten van de zijkanten van het 
doosje. Plak de hartjes zo dat ze niet over de I       You 
cirkels heen worden geplakt. Zorg dat de hartjes telkens 
een beetje overlappen, alsnog ze in elkaar geschoven zijn.  

Versier het doosje verder met de versieringen die je 
beschikbaar hebt en Bison Alleslijm. Hiervoor kan je 
ook de hartjes van het ontwerp gebruiken en Bison 
Glitter Glue. 

Lijm met Bison Alleslijm het lint in een lus op het 
deksel. Daarna lijm je met Bison Alleslijm de rozet 
van cupcakevormpjes op het lint.

Knip nu uit gekleurd papier een cirkel met een 
diameter van ongeveer 7 cm. Lijm deze met Bison 
Stic op de rozet en daarbovenop het cirkeltje van 
het ontwerp waar je de naam van je Valentijn kan 
schrijven. TIP: Een mooie cirkel kan je maken door 
op papier een rond voorwerp met een potlood om 
te trekken.
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Maak 2 cupcake vormpjes plat en knip van 1 vormpje 
rondom een randje af. Daarna geef je de vormpjes een 
paar kleine knipjes rondom zodat de vorm plat wordt. 
Breng met Bison Stic een beetje lijm aan op de 
onversierde kant van het kleinste vormpje en lijm deze 
op de versierde kant van het grote vormpje.

Doe de bonbons in een stukje vloeipapier en stop 
het in het doosje. TIP: Natuurlijk kan je ook iets 
anders lekkers in het doosje doen als snoephartjes 
of rozijntjes, maar ook een klein cadeautje is een 
leuk idee.
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Tadaaaa!
VEEL PLEZIER MET GEVEN!
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