Explosion box dekoreret til
fødselsdag
Lav en eksplosion æske som
fødselsdagsgave. Dekorer æsken indvendigt
med pynt og designpapir, som er skåret til.
Fyld æsken med dekorationsemner, billeder
og små beskeder, som passer til det udvalgte
tema, fx fødselsdag.

Inspiration: 15645
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Skær små stykker designpapir ud, der
passer til låget og siderne på den lille
gaveæske, der er inde i den store
explosion box.

Fastgør stykkerne med dobbeltklæbende
tape.
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Klip cirkler ud med en takket
mønstersaks. Klip først en i designpapir,
og herefter en lidt mindre i lys karton.
Fastgør i bunden af den lille gaveæske
med dobbeltklæbende tape.

Afsæt dobbeltklæbende tape på et LED
fyrfadslys som vist på billedet. Lim
designpapir på karton og klip et stykke
ud, der passer til lysets omkreds og er
2,5 cm højt. Fastgør kartonet på lyset
med designpapiret yderst.
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Klip endnu en takket cirkel i karton, som
er lidt større end lyset. Lav hul i midten og
før flammen op igennem hullet som vist
på billedet. Placer lyset og luk æsken
med bånd. Heri kan også lægges penge
eller en lille gave.

Dekorer de løse dekorationsemner, der
følger med æsken. Skær fx designpapir
til og lim det indeni. Skriv eller print tekst
på papiret.
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Skær designpapir og foto til og fastgør
det i en indsats med dobbeltklæbende
tape.

Pynt også dekorationsemnerne udenpå,
så indholdet bliver ekstra flot.
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Lim papir i bunden. Klip små motiver ud
fra designpapiret og lim dem på de
flapper, der ses ved lukning.

Skær et lille kort i karton, der passer til de
forreste sider inde i eksplosionsæsken.
Klip vimpler ud efter skabelonark og pynt
evt. med tekst stickers.

11

12

Klip balloner ud i karton og
pergamentpapir efter skabelonarket.

Pynt med balloner på
dekorationsemnerne og tegn en snor
med en tynd tusch.
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Skabelon

Skær karton ud til endnu et kort. Dekorer
kortet med designpapir og
pergamentpapir. Print tal på papir og lim
det på et stykke karton. Klip tallet ud til en
cirkel og fastgør det på kortet.
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