
Foto-kurs jak wykonać pudełko – fotel w oparciu  

o małe pudełko do exploding boxa GoatBox 

 

Zapraszamy na foto-kurs jak zrobić fotel - pudełko, który wykonała Danusia z Pasji danfi 

Konstrukcja fotela opiera się na małym pudełku do exploding boxa GoatBox 

Krok pierwszy 

Aby łatwiej się pracowało, watro przygotować sobie konieczne materiały.  

Z papieru scrapowego należy wyciąć elementy o następujących wymiarach: 

A.     31 cm x 2,5 cm 

B.     31 cm x 4 cm 

C.     7,4 cm x 7,4 cm 

D.    16 cm x 7,6 cm - 2 sztuki 

E.     20 cm x 7,6 cm 

oraz zaślepkę -3 pary 
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Następnie z papieru wizytówkowego należy wyciąć prostokąty wg podanych wymiarów i 3 pary 

zaślepek: 

D.    16 cm x 7,6 cm - 2 sztuki 

E.     20 cm x 7,6 cm 
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Aby zaślepki dobrze się przyklejało do boków fotela należy je przykleić do grubszej tektury  

i wyciąć zgodnie z ich kształtem. Zauważcie, że zaślepki z jednej strony mają niewielką 

wypustkę. Powinna się ona znaleźć zawsze po zewnętrznej stronie oparć. 

 
 

 

Można też brzegi elementów z papieru scrapowego pocieniować tuszem. 
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Krok drugi 

Pracę należy zacząć od oklejenia paskami A i B góry i dołu pudełka. 

Szerszym paskiem trzeba okleić boki spodniej części pudełka, a węższym wieczko. 

Górę wieczka oklejamy kwadratem C. 
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Krok trzeci 

Teraz przyszła kolej na wykonanie boków i tylnego oparcia. Wykonujemy je tak samo,  

z prostokątów wyciętych z papieru wizytówkowego. 

W mniejszych prostokątach zaznaczamy sobie linie oddalone od krótszych brzegów o 2 cm,  

a w dłuższym z prostokątów o 4 cm. 

Następnie nanosimy klej na brzeg zaślepki i przykładamy ją "wypustką" do góry w miejscu, 

gdzie narysowaliśmy linię 
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To samo robimy z drugiej strony 

 

Następnie smarujemy klejem pozostałe krawędzie zaślepki, krawędzie prostokąta oraz 

powierzchnię pomiędzy krótszą krawędzią i początkami zaślepek. 

 

Teraz oklejamy nasze zaślepki papierem i sklejamy razem krótsze krawędzie prostokąta. 
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 Krok czwarty 

Teraz przyszła pora na oklejenie boków, oparcia fotela oraz zaślepek papierem scrapowym. 
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Krok piąty 

Tak przygotowane boki i oparcie przyklejamy do wieczka pudełka. Najlepiej to zrobić,  

gdy jest ono nałożone na spód. Staramy się tak przykleić te elementy, by ich dolna krawędź 

znajdowała się na równi ze spodem pudełka. 
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Tak wykonany fotel można również przyozdobić. 
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Mamy nadzieję, że spodobał się ten kurs i że zdecydujecie się na wykonanie własnego fotela. 

 

Zapraszam również do obejrzenia wersji wideo :-) 

 

Link do filmu 

https://youtu.be/vGMlYCS3hno  
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