
WORKSHOP KLEIN HARMONICA BOEKJE

Maak je eigen boekje in een luciferdoosje

Deze workshop wordt aangeboden 
door Stichting BetweenTwoHands in 
samenwerking met Michał Jurys.

www.betweentwohands.com 

cargocollective.com/michaljurys



1. Krijt, stiften, 
kleurpotloden en 
alle andere materialen 
waarmee je wil tekenen 
en schrijven 

2. Lijm

3. Stanleymes 
en schaar

4. Luciferdoosje

5. Gewoon A4 papier

OM DIT BOOKJE TE MAKEN HEB JE NODIG



1. Leeg het doosjes en leg 
de lucifers op een veilige plek

STAP VOOR STAP 
UITLEG



2. Leg het luciferdoosje op het A4 papier 
en markeer de breedte van het luciferdoosje. 
Doe dit ook aan de tegenover zijde van de 
markering en trek een lijn met een liniaal 
en een potlood tussen deze twee markeringen. 
De strook papier moet groot genoeg zijn 
om de buitenkant van het luciferdoosje 
te kunnen bedekken.



3. Gebruik de schaar om de strook papier af te 
knippen. Smeer één zijde van het papier in met lijm 
tot halverwege de strook papier.



4. Begin met het lijmen van het papier op 
de korte kant van het doosje.
 
 
5. Lijm de rest van het papier om 
het doosje heen.
      



6. Als het papier erg dun is kan je twee lagen 
papier om het luciferdoosje plakken.



7. Vervolgens willen we de bodem van het 
doosje bekleden met papier. Gebruik de 
binnenkant van het doosje om de omtrek 
ervan na te tekenen op het papier. Knip het 
stukje papier dan aan de binnenkant van 
de getekende lijn uit, zodat het iets kleiner 
wordt en aan de binnenkant van het doosje 
geplakt kan worden.



8. Nu gaan we een harmonica boekje maken 
om in het doosje te stoppen. Markeer 
weer met het luciferdoosje de breedte op 
een A4 en haal hier ongeveer 5 millimeter 
vanaf. Doe precies hetzelfde op de 
tegenovergestelde kant van de markering 
en trek een lijn met liniaal en potlood tussen 
de twee markeringen. Herhaal 
dit totdat het A4tje op is. Knip alle 
stroken papier uit.



9. Maak een eerste vouw, die iets kleiner is 
dan de binnenkant van het luciferdoosje is en 
controleer of het papier er zo in past.



10. Vouw vervolgens een harmonica van de 
strook papier op basis van de eerste vouw. 
Houdt die vouwlijn telkens aan, dus vouw elke 
keer naar achteren en dan weer naar voren. 
Zoals bij het vouwen van een muizentrap.



11. Smeer lijm op de laatste gevouwen 
pagina, die is meestal iets korter dan 
de andere pagina’s. Lijm die vast aan de 
volgende strook papier. Je kan zoveel 
stroken papier toevoegen als je wil, het 
maakt je boekje groter en dikker.



12. Tip: Haast je niet en probeer zo precies 
mogelijk te werken. Hierdoor wordt het 
boekje nog mooier en heb je 
er meer plezier van.



13. Nu kan je nog een lip maken voor het 
boekje, zodat je het makkelijk uit het doosje 
kan krijg. Dit lipje kan elke vorm krijgen, 
je mag zelf beslissen wat voor vorm je wil. 
Deze plak je vast aan de laatste pagina.



14. Nu is je boekje klaar en 
kan je het in gaan vullen met 
creatieve tekeningen en ideeën.

Als je tijdelijk geen ideeën hebt, 
dan kan je onze voorbeelden 
volgen. 
 



Het beste is dat zelfs als we allemaal hetzelfde 
boekje zouden proberen te maken, alle boekjes toch 
uniek zouden zijn. 

Als je jouw meesterwerk met ons wil delen, 
stuur dan foto’s van jouw creatie naar 
pearpapershop@gmail.com. 
Ik ben heel benieuwd naar 
jouw prachtige boekje!





Workshop Klein Harmonica Boekje wordt aangeboden door Stichting BetweenTwoHands in samenwerking met Michał Jurys.
 

♡ Deze workshop is gesponsord door ♡
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