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GITAAR-SURPRISE  

BELANGRIJK! Lees deze hele uitleg door vóór je begint. 

BASISVORM 

1. Zoek een stevige doos uit als basis voor je gitaar. Deze 

gaat bepalend zijn voor de dikte en grootte van je 

klankkast. Denk dus alvast na over hoe groot je de 

surprise wil maken. Kijk ook hoe groot je papier is waar 

je straks de vorm van de klankkast mee gaat maken. Het 

is het mooist als dit uit één stuk kan. Als het echt niet 

anders kan kun je evt. naden verbergen door decoratie 

op de gitaar aan te brengen. Dat heb ik ook bij de 

overgang van de gitaarhals en klankkast gedaan.  

2. Zoek een langwerpige doos voor de gitaarhals of een buis die je creatief vouwt zodat het op 

een gitaarhals lijkt. Zorg dat deze lang genoeg is om helemaal door te lopen in de doos die je 

als basis gaat gebruiken. Je gaat hem later nog beplakken dus hij hoeft nog niet perfect te 

zijn. 

3. Maak deze gitaarhals vast aan de doos door aan één kant van de doos een passend gat te 

maken (rode deel op plaatje hieronder). Daar steek je een deel van de hals in. Wacht met 

vastmaken tot je de andere onderdelen hebt geknipt! Maak hem dan aan de binnenkant vast 

met bijv. lijm, nietjes, ducttape, o.i.d. Dit wordt je stevige basis waarop je de vorm van de 

gitaar gaat maken. Hoe steviger dit is, hoe beter! 

 

 
 

BELANGRIJK! Om de plaats van het klankgat in de basisdoos te bepalen is het handig om al een 

beetje te weten hoe de vorm van de klankkast wordt. Kijk en vergelijk is hier het devies. De plaats 

van het gat in de klankkast is heel belangrijk voor hoe het er uiteindelijk uit gaat zien. Te ver naar de 

buik of de hals en het ziet er niet uit…  

Wacht daarom met het knippen van het gat en het definitief vast zetten van de basisdozen tot je de 

klankkast hebt geknipt. Wanneer je de vorm van de klankkast hetbt uigeknipt teken je de plaats van 

het gat erop. Leg de basisdozen op de geknipte klankkast om te bepalen waar het gat in de basisdoos 

moet komen. Knip het gat daarna eerst uit de basisdoos. Wacht nog even met het gat knippen in de 

voorkant van je klankkastpapier. Als de boel iets verschuift heb je later nog wat speling en hoef je 

niet opnieuw een voorkant van de klankkast te knippen. 

DE BUITENKANT 

4. Knip uit mooi papier/karton de vorm van een klankkast. Doe dit twee keer; voor- en 

achterkant. Vergroot eventueel een plaatje van internet uit óf trek een echte gitaar om.  
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5. Maak een lange strook voor de zijkant van de klankkast. Maak de strook net zo breed als de 

basisdoos hoog is. Bepaal de lengte van de strook door met een centimeter de omtrek van je 

klankkast te meten. Bijvoorbeeld met een centimeter die je voor naaiwerk gebruikt of evt. 

met een draad die je langs de buitenrand legt en daarna op meet. Hou het liever wat langer 

zodat je straks bij het plakken een stukje dubbel hebt, dan te kort zodat er een gat aan de 

zijkant zit. (Deze strook moet misschien uit meer stukken omdat je papier niet lang genoeg 

is.) Maak deze strook aan weerszijden 2 centimeter breder. Deze twee centimeters aan 

weerzijden worden de plakranden. Zoals in het onderstaande plaatje.  

 

 
6. Nu komt het geduld werkje… Het plakken van de zijkant in model langs de buitenrand van de 

klankkast. Hoe meer geduld, hoe beter het eindresultaat. Begin met het omvouwen van de 

plaklipjes. Die direct beide zijden, nu kun je er nog goed bij. Plak dan de lipjes aan de binnen 

kant van de klankkastvorm vast; zo dat je aan de buitenkant de lipjes niet ziet. Begin 

middenboeven bij de plaats waar straks de hals komt. Die naad kun je dan in ieder geval 

netjes afwerken. Zorg eventueel voor wat zware spulletjes om de rand te stabiliseren/vast te 

zetten terwijl je verder werkt. Je zult echt regelmatig moeten controleren of de lipjes goed 

vastzetten terwijl je bezig bent. Door het buigen van het papier schiet er wel eens wat los. 

Maak helemaal rondom de rand vast en plak de rand aan het eind/begin aan elkaar vast. 

7. Wanneer de boel goed droog is leg je de basis doos met steel erin om te bepalen waar je de 

boel definitief vast gaat zetten. Je moet ook in de rand die je net geplakt hebt ruimte maken 

voor de basisdoos/hals. Zet de twee basisdozen aan elkaar vast. Plak de basisdoos in de 

buitendoos. Nu kun je ook de plaats van het klankgat in de klankkast knippen. 

8. De volgende stap is de voorkant van de klankkast op de lipjes van de zijstrook plakken. 

Wanneer je papier niet mee wil werken kun je ervoor kiezen om de lipjes hier aan de 

buitenkant vast te plakken. Ze zitten dan wel in het zicht, dus moet je nog een klankkast 

knippen en deze voorop plakken om de lipjes weg te werken. Extra werk, maar ook extra 

stevig. Vergeet niet om het gat in de klankkast te knippen vóór je deze erop plakt. 
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9. Nu ga je de hals beplakken. Meet het papier ruim af en wikkel het om de hals. Door het 

papier door te laten lopen op de klankkast verberg je eventuele rommeligheden op dit punt. 

Laat het papier ook doorlopen onder het deel waar straks de snaren komen (tot het gat). Ik 

heb gekozen voor krullen, maar je kunt ook punten of bliksemschichten maken. Dat stuk 

papier ziet er dan ongeveer zo uit: Het rode stuk komt over de lengte van de hals waar straks 

de snaren overheen komen. De groene lijnen zijn de fantasielijnen die straks indirect de 

versiering op de klankkast zijn. Je knipt deze 

lijnen in tot de zwarte stippellijn. Het deel 

erboven wikkel je om de hals. Meet eerst de 

omtrek van jouw basishals-doos zodat je wel 

genoeg hebt. Teken voor je gaat plakken in 

het rode vlak streepjes voor de fret-verdeling. 

10. Voor de kop met de stemknoppen bovenaan de hals zoek je een doosje dat iets breder is dan 

de hals en past bij de verdere verhoudingen. Deze plak je bovenaan vast. Het liefst schuif je 

het over de bovenkant van de hals voor de stevigheid. Deze beplak je met papier. Daarna 

steek je er netjes verdeeld 3 satéprikkers doorheen als assen voor de stemknoppen. Op het 

uiteinde van de satéprikkers kun je bv. rolletjes papier, kurk, knopen, kralen doen als 

knopjes. 

11. Onder het gat in de klankkast maak je een kam. Daar gaan je snaren overheen. Maak van 

papier een rolletje op de goede breedte (de breedte van je gitaarhals) en plak vast. Kijk voor 

de goede plek naar plaatjes op internet of naar je eigen gitaar. 

12. Gebruik voor de snaren koordelastiek. Je kunt ook glad dun koord gebruiken, maar dan is het 

lastiger ze mooi strak op de gitaar te krijgen. Wanneer je elastiek gebruikt kun je het klankgat 

gebruiken als ingang/uitgang voor het cadeautje (als het cadeautje niet te groot is). Je hoeft 

dan je surprise niet te slopen om bij het cadeau te kunnen. Prik zes gaatjes in de klankkast 

waar je de snaren doortrekt. Je kunt ze dan aan de binnenkant van de klankkast vastzetten 

met een knoopje/kraaltje. De snaren zet je aan de bovenkant van de hals vast op de brug. 

Gebruik bijvoorbeeld kopspelden die je in de hals steekt waarachter de snaren blijven 

hangen. Je kunt ook een strook of rolletje papier/karton op dit punt vastplakken waar je 

gaatjes inmaakt waar de snaren doorheen lopen. Vanaf dit punt maak je ze vast aan de 

stemknoppen. Wanneer je elastiek gebruikt, span het dan niet te strak; anders gaat je papier 

misschien scheuren. 

13. Versier het klankgat in dezelfde stijl die je ook bij de halsbasis hebt gebruikt. Als dit allemaal 

is gelukt geef jezelf een schouderklopje of lekkere chocoladeletter om het te vieren!  


