
Vlinder Exploding Box

Benodigdheden
- Roze, groen en wit (scrap)

papier
- Paper bloc ‘Flower Power’ 

PK9078 
-  Craftable Vlinder CR0205, 

Craftable Cirkel CR1201
- Creatable bloem LR0162, 

blaadjes en takjes Creatable 
LR0150 en LR0164

- Stevige transparent plastic sheet
- Lijm of dubbelzijdige tape

Methode
1. Snij een vierkant van 30 x 30 cm wit papier. Ril een lijn 

op 10 cm en 20 cm zodat er een rooster van vakjes van 
10 x 10cm ontstaat. Snij van elke hoek de vakjes uit. 
En vouw de overige vakken naar binnen zodat de basis 
van de box ontstaat. 

2. Snij vier keer uit roze papier vierkantjes uit om de 
binnenkant van de box mee te versieren. Snij van het 
witte met groene bloemetjes design uit het Paper bloc 
ook een vierkantje voor de bodem van de box. Stans uit 
het design papier vier keer de CR1201 en stans uit roze 
papier vier maal de vlinder CR0205 uit om de box mee 
te versieren. 

3. Gebruik kleine reepjes transparante plastic sheet en 
wat lijm om de vlinders vast te maken aan de zijkanten 
van de box. De vlinders lijken dan te zweven boven het 
papier (zie afbeelding).  

4. Maak met de bloemen en blaadjes Creatables een 
mooie bloemenpracht voor op de bodem van de box. 
Versier verder met plakparels, steentjes of ander 
materiaal. 

5. Snij een vierkant uit van wit papier van 15,5 x 15,5 cm 
voor de deksel. Ril een lijn van 2,5 cm vanaf elke kant 
van het vierkant en snij in de kleine hoekjes een kant 
los (zie afbeelding). Vouw de randjes om zodat de 
deksel ontstaat en doe wat lijm op de kleine fl apjes om 
de randen van de deksel aan elkaar vast te maken.

6. Snij voor de versiering van de deksel uit roze papier 
een 9x9cm vierkant uit en vier keer 1,5 x 9cm voor 
de zijkanten van de deksel. Plak daarop stukjes 
designpapier die iets kleiner zijn. Versier de deksel 
verder naar wens met wat lint of bloemetjes. 

Veel plezier met het maken van vele prachtige exploding 
boxes!

Design: Monika Jakubowska
http://monika-jot.blogspot.com
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