Zo maak je je Gedachte-Kracht-Dier
Dit heb je nodig: De bouwplaat van jouw

Let erop dat de lijmvlakken eraan blijven zitten.

Als het lijmvlak van het dier naar achteren is

Gedachte-Kracht-Dier, een schaar en een lijmstift.

Je hebt nu 4 delen: de buitenkant van het doosje

gevouwen, en er zit nog wit om het dier heen, knip

met de sterretjes, de binnenkant van het doosje met

dit dan rondom het dier eraf, langs de tekende

het gekleurde middenvlak, het dier en het gekleurde

zwarte lijn. Let op dat het lijmvlak eraan blijft zitten.

woordje.
Stap 4: Vouw de binnenkant het doosje
Stap 2: Vouw de buitenkant van het doosje (met

Knip de stippellijnen voorzichtig in.

de gekleurde sterretjes)
Vouw het op de vier vouwlijnen naar binnen, met de
Eventueel een rilpen/vouwbeen en een lineaal, als
je die hebt. (zie tip 2)

plaatjes en tekst aan de buitenkant, zodat het de
vorm van een rechthoekig hoesje krijgt.

Vouw de vier kleine zijflapjes die je nu krijgt naar
binnen, op de vouwlijnen.

Stap 1: Knip alle delen uit langs de buitenste
randen
Stap 3: Vouw de lijmvlakken van het dier en het
woordje naar achteren
Vouw lijmvlak 1 eerst in zijn geheel naar binnen,
maak een vouw tegen het gekleurde middenvlak
aan.
Vouw weer open en vouw lijmvlak 1 dan halverwege

naar binnen dubbel, langs de vouwlijn. Dit dubbele

Stap 6: Lijm de buitenkant van het hoesje

flapje wordt de bovenste rand van het doosje.

Doe lijm op lijmvlak 5 en plak het hoesje dicht. Pas
of het goed om de binnenkant van het doosje past.
Als je net gelijmd hebt kun je nog een beetje
schuiven en het hoesje ietsje kleiner of groter
maken.

Maak deze dubbele vouwen ook bij de andere 3
zijkanten.
Stap 5: Lijm de binnenkant van het doosje
Doe lijm op lijmvlak 1. Vouw het lijmvlak omhoog en
plak de twee kleine zijflapjes op het onderste deel
van het lijmvlak. Zorg ervoor dat de hoekjes zo
recht mogelijk zijn.

Stap 7: Plak het dier en het woordje in het
binnendoosje
De bovenkant en de onderkant van het doosje zijn
hetzelfde, hij kan dus niet per ongeluk
ondersteboven gaan. Behalve bij het zeepaardje,

KLAAR!
Veel plezier met je
Gedachte-Kracht-Dier.

daar staat een zeeplantje op de bodem.
De meeste dieren staan op de grond, behalve de

Tip 1: Op de website www.gedachte-kracht.nl staat

spin, die hangt aan de bovenkant van het doosje.

een filmpje waarin het maken van een Gedachte-

Vouw lijmvlak 1 dan helemaal dubbel, zodat de

Je kunt het gekleurde vlak rondom het woordje in

Kracht-Dier uitgelegd wordt.

zijflapjes niet meer te zien zijn.

een leuk vormpje knippen als je wilt, let op dat het

Tip 2: Als je een rilpen / vouwbeen hebt, kun je de

Doe lijmvlak 2 op dezelfde manier.

lijmvlak er aanblijft.

rilpen gebruiken om de vouwlijnen langs een lineaal

Doe lijm op lijmvlak 3 en 4 en vouw deze allebei
naar binnen.
Duw alle gelijmde randjes stevig aan, zodat ze recht
zitten.

een beetje in te deuken, dan zijn de vouwen
makkelijker recht te maken. Het vouwbeen kun je
gebruiken om de vouwen scherp te maken en om
goed in de hoekjes te kunnen drukken bij het lijmen
van de binnenkant van het doosje.

