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MATERIAAL
•  Schoenendoos met 

deksel
•  Stevig wit en  

gekleurd papier 
• 1x lange satéprikker 
• IJsbakje
•  4x oranje flessendoppen
•  IJzeren sluitingen van 

champagne flessen

•  2x oranje  
chenilledraad

• 2x dekels van jampotten
• Kantpapier uit taartdoos
• Waxinelichtbakje

GEREEDSCHAP 
• Schaar
• Dubbelzijdig tape
• Plakband

Zet de schoenendoos op zijn kant en plaats het 
deksel onder de lange zijkant van de doos: dit wordt 
de vloer. Maak uit stevig papier vierkante tegeltjes 
voor de vloer en zoek papier voor het behangetje. 
Maak dit op maat.
Knip uit het kantpapier een gordijntje en plak dit 
aan de bovenrand van de doos.
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Voor de krukjes van champagnesluitingen en 
flessendoppen: knip met de kniptang het onderste 
ijzerdraadje van de sluiting los en trek deze draad 
eruit. Nu heb je 4 poten voor je krukje. Plaats 
oranje flessendoppen op de krukjes en plak vast met 
dubbelzijdig tape.

Voor de zitkuil: knip 
een cirkel uit papier. 
Maak daarna een in-
keping in de cirkel tot 
ong. het midden. Buig 
de cirkel en plak de 
uiteinden over elkaar. 
Plaats deze cirkel 
op een omgekeerde 
potdeksel. Maak een 
kussentje van opgerol-
de chenilledraad

INTERIEURTJE 

JAREN 60
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Voor de lamp: boor een gaatje in de flessendop 
en het ijsbakje. Prik het satéstokje door de dop 
en het bakje
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Kijk gauw verder op de volgende pagina!  
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Tafel van karton: zie foto’s van 
de ontwerpen (mallen) met 
afmetingen. Neem de afmetingen 
over op stevig papier, knip uit en 
zet de tafel in elkaar. Maak de 
tafel steviger door vast te plakken 
met plakband.

Maak stoeltjes van karton, zie foto’s van de ontwerpen (mallen) 
met afmetingen. Neem de afmetingen over op stevig papier, knip uit 
en vouw de randen. Vouw de stoel in elkaar en plak de uiteinden 
vast met plakband.

7 Maak een 
bordje voor 
kaasjes van een 
waxinelichtbakje. 
Knip met een 
schaar de 
rand van een 
waxinebakje. Duw 
vervolgens met je 
duim het randje 
netjes om.
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Rangschik alle meubels in je doos en klaar is je 
gezellige jaren 60 interieur!


