
Leuk dat je een fotolijst gaat maken. Verzamel eerst met je vader, moeder of alleen alle 
benodigdheden. Volg daarna stap voor stap de instructies. Is je fotolijst klaar? Doe er dan een leuke 
foto van je gezin of jezelf in en zet hem bijvoorbeeld bij je opa en/of oma voor de deur. Leuk om op 
deze manier te laten weten dat je aan hen denkt!

Tips:
- Laat alle lijm eerst even goed opdrogen voordat je de  
   fotolijst gaat gebruiken.
- Pak de fotolijst rustig op en zet hem ook weer  
   rustig neer.

We hebben hieronder een lijst van alle benodigdheden geplaatst als voorbeeld en ter inspiratie. Voor dit fotolijstje 
hebben we karton gebruikt. Heb je genoeg hout in huis, spijkers, een hamer en een zaag? Maak hier dan het 
fotolijstje mee! Je kan uiteraard ook andere materialen en afmetingen gebruiken. 

- Karton
- Lijm
- Nietmachine
- Pen en/of potlood

- Schaar
- Stanleymes
- Liniaal
- Een plankje als onderlegger zodat er niets     
   beschadigd wordt

Werkwijze

1. Neem de afmetingen van afbeelding 1 over op het karton (de buitenste lijntjes en de binnenste lijntjes).

2. Snijd of knip de buitenste lijntjes uit (zie afbeelding 2).

3. Snijd de binnenste lijntjes uit (zie afbeelding 3).

4. Herhaal stap 1 en 2 nog een keer, maar snijd of knip nu alleen de buitenste lijntjes uit en niet de binnenste

    lijntjes. Dit stuk karton is namelijk voor de achterkant van de fotolijst. Kijk naar afbeelding 2.
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5. Maak nu de standaard door 2 driehoeken uit te snijden of knippen met karton 

   (zie afbeelding 4 voor de afmetingen).

6. Lijm de 2 driehoeken aan elkaar (zie afbeelding 5). Laat het daarna eerst opdrogen voordat je verder gaat.

7. Pak een nietmachine en niet nietjes door de voor- en achterkant heen (zie afbeelding 6).

8. Lijm als laatst het fotolijstje aan de driehoeken vast (zie afbeelding 7, 8 & 9) en schuif een foto in het lijstje

    zodra de lijm goed droog is.
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AFBEELDING 8 KLAAR!


