
WERKBESCHRIJVING - Schatdoosjes voor moederdag! 

Meer informatie over dit project en verkoopinformatie vind je op CraftKitchen.nl.

Marianne: ‘‘Voor je lieve moeder, oma, vriend(in), of een ándere grote schat in je leven, die je eens op heel persoonlijke 
wijze wilt laten weten hoe lief je haar of hem wel niet vindt, is dit zo’n leuk project!”

“De kartonnen hartdoosjes verf, versier en pimp je eerst met tape. Daarna vul je ze met briefjes waarop je schrijft waaróm 
jouw schat zo lief, leuk en bijzonder is. Je kunt je – net zoals ik – zèlf helemaal uitleven op dit hartverwarmende project, 
maar het is ook een supergeschikte DIY om samen met je kinderen te doen. 
En ik garandeer je: een grote smile op het gezicht van degene die zo’n lief schatdoosje ontvangt!”

Benodigdheden

• Hartvormige doosjes van karton (082.8112200); 
• Oakidoki-pimptape (069.9028);
• Knoopjes (voor het knopendoosje);
• Verf; 
• Kwasten;
• Gekleurd papier;
• Pennen;
• Stiften;
• Plakband;
• Schaar;
• Lijm.

Dit patroon en de bijbehorende foto’s zijn eigendom van Craft Kitchen en bedoeld voor privé-gebruik. Kopiëren of overnemen zonder toestemming 
is niet toegestaan. Craft Kitchen is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door eventuele fouten in dit patroon en de werkbeschrijving.
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Werkbeschrijving

Bekijk om deze werkbeschrijving te volgen de foto’s op deze 
én op de volgende pagina. 

1. Verf de binnen- en onderkant van je doosje, alsook het 
dekseltje (ik deed twee laagjes), en b.v. de buitenrand van het 
deksel. 
 

2. Terwijl de verf droogt, knip of snijd je stroken van de vellen 
papier. 

3. Je schrijft allemaal leuke/lieve kreten op – alles wat je vindt 
passen bij degene voor wie jij dit doosje maakt! 
Rol ze op en zet de rolletjes vast met een stukje plakband. 

4. Plak nu het Oakidoki-tape op/om het deksel en doosje. 

In mijn foto’s kun je zien dat er verschillende manieren zijn om 
dit te doen. Ik heb b.v. voor een doosje ‘n dunne strook geknipt 
van de ene rol tape en deze geplakt over de naad van twee 
stroken van een andere soort Oakidoki. 
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5. Voor het deksel plak je strookje-voor-strookje het tape erop, 
en knipt het met een scherp schaartje precies langs de rand 
bij. 
 

6. De toepassingen zijn legio; zo maakte ik een knopendoosje 
van één van de hartdoosjes (ik lijmde gewoon wat knoopjes op 
het dekseltje). 

Maar je kunt ze natuurlijk ook gebruiken als sieradendoosje, 
als feestelijke verpakking voor een klein kadootje, of een kado 
bon. 
 

Veel maakplezier!
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