
Maak een luciferdoosje
Vol verrassingen…

Neem een 
luciferdoosje 
(klein of groot) en 
haal het 
binnenste doosje 
eruit. 

Leg het op een blad papier en teken errond 
zodat je de omtrek hebt. Wat wil je erin 
maken? Een scene uit het verhaal van Sita? 
Welke scene? Wie speelt erin mee? Of een 
kerstlandschap? Of steekt er iets gek in? 
Wordt het iets voor jezelf of een geschenkje 
voor iemand? 

Heb je bedacht wat je gaat maken? 
Kies dan een passende achtergrond. 
Leg het binnenste doosje op een 
achtergrond blad (gekleurd papier, 
geschenkpapier, 
tijdschriftenpapier…), en teken 
opnieuw rond het doosje zodat je de 
omtrek hebt.

Knip dan net een héél klein 
beetje kleiner dan de omtrek 
zodat de achtergrond precies 
in het binnenste doosje past, 
En kleef de achtergrond vast.
Als je wil kan je er wat op 
tekenen, vb een huiskamer, 
een stad, een stukje van de 
geheime wereld, een 
kerstboom…

Teken in de omtrek 
die je eerst maakte, 
de figuren die je in 
je tafereeltje wil 
zetten.

Kleur ze in, of werk met mooie 
papiertjes die je erop plakt om 
je figuren aan te kleden. Knip je 
figuurtje uit maar laat wat extra 
ruimte aan de voeten vrij om, 
om te plooien. 

Versier de achtergrond. Dat kan met 
tekenen en schilderen, maar ook met 
knippen en plakken. Hier knipte ik vb. 
kleedjes uit patroontjes uit een 
tijdschrift. 

Plak nu de figuren een beetje 
meer vooraan, in het doosje 
door het papiertje onder de 
voeten om te plooien en vast 
te zetten. Werk je tafereeltje 
af of schrijf er wat bij, steek er 
wat in… 
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Nu de buitenkant nog… Zoek 
een mooi papiertje en zet en rol 
het buitenste doosje erop, zodat 
je precies ziet hoe breed en hoe 
lang je bekleding moet zijn.
Denk aan hoe je een cadeautje 
zou inpakken…

Knip een strook, even breed als 
het papiertje, dat als 
buitenbekleding zal dienen. 

Leg de strook open en strijk 
die met een lijmstift in. Leg het 
buitenste doosje erin (met het 
binnenste er ook al in voor de 
stevigheid) en rol de strook 
erover. Op het einde kan je 
gerust een stukje extra 
hebben, dat je stevig 
vastkleeft.

Leg het doosje met de “beste” 
kant naar boven (het stuk 
zonder omslag) en versier 
eventueel met een stempel, 
stickers, een boodschap…
Kijk of het binnenste doosje nu 
goed zit. Als je het doosje 
opendoet, moet het tafereeltje 
komen piepen. 

Ziezo! Je doosje vol 
verrassingen is klaar!
Tijd om er jezelf of iemand 
anders mee blij te maken!
Of om er nog meer te maken?
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Klaar!


