Explosion box som present
med pengar och choklad
Dekorera en explosion box med
designpapper, handgjort papper,
dekorationsfolie och stickers. Använd t.ex.
asken till en pengagåva med små
chokladbitar, brev eller foton.

Inspiration: 15647
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Skär till de olika pappersarken, så de kan
sättas fast på boxens invändiga sidor.

Stansa ut en blomsterkrans och
blomranka i exempelvis designpapper i
guld.
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Skär till ett handgjort papper, så det
passar till locket och limma fast det.
Använd ett limstift för att limma fast det
tunna handgjorda pappret.

Sätt små prickar lim på kransen med en
limpenna. Limmet fäster bäst, när det
torkat från blått till transparent, innan
kransen sätts på locket..
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Sätt fast olika bitar av papper lager på
lager på insidan av de första sidorna i
asken med dubbelhäftande tejp. Det
randiga bandet på bilden sätts endast
fast i sidorna, så man kan föra in en
karton under (se steg 8).

Klipp ut ett motiv från designarket med
lim och ta bort den tunna skyddsfolien.
Överför limmotivet till ett av de
medföljande dekorationsämnena i asken
genom att gnida med ett falsben. Ta
försiktigt bort plastlagret.

7

8

Lägg dekorationsfolien over limmotivet
och gnid med ett finger. Dra fösiktigt av
folien

Sätt ner kortet i dekorationen från tidigare
och sätt fast den färdiga dekorationen på
en av framsidorna i boxen.
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Dekorera de medföljande
dekorationsämnena med olika tekniker.
Här dekoreras med designpapper,
stickers med text och detaljer av
dekorationsfolie.

Använd ev. även baksidan av det
handgjorda pappret som en del av
dekorationen.
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Sätt fast en bit papper i botten av det
börsliknande dekorationsämnet. Lägg i
mynt och dekorera ev. yttersidorna med
stickers.

Dekorera de andra dekorationsämnena
och lägg i sedlar, foton eller annat.
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Här ser du en färdigdekorerad box och
de olika delarna.

Lägg in de dekorerade arken i fickorna.
Göm ev. även brev, foton m.m. Den lilla
asken i mitten är perfekt till t.ex. choklad.
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Stäng boxen, sätt på locket och knyt ett
band runt hela boxen.

