
 

 

 

Het maken van een lightbox 

Project voor Silhouette Cameo en andere merken snijplotters 

 

  
 

  

Een lightbox is momenteel helemaal hip. Vroeger werd een dergelijke box vooral gebruikt in de reclame waar de 

winkelier dmv losse letters korte reclameboodschappen kon plaatsen. Tegenwoordig worden deze lightboxen 

veel gebruikt als een zeer hippe decoratie in huis! De bedoeling is om met losse letters korte quote/teksten te 

plaatsen. En om het nog leuker en persoonlijker te maken, kun je er ook nog leuke symbolen aan toe voegen. 

Natuurlijk zijn lightboxen in verschillende maten te koop, maar ik vind het zelf erg leuk om het zelf te maken. 

Is in kosten niet alleen (een stuk) goedkoper, maar je kunt hem helemaal naar eigen wens in kleur maken! 
 

Er zijn diversen manieren om een lightbox te kunnen maken, in deze beschrijving beschrijf ik stap-voor-stap 

met behulp van foto's mijn manier! Ik heb ervoor gekozen om het met behulp van fotolijsten te maken met 

daartussen een 'kist' waar de verlichting in komt te zitten. Door de fotolijsten heeft de box gelijk (zonder veel 

moeite) een mooie afwerkrand! 

De beschrijving is gericht op het maken van een lightbox in A4 formaat, maar je kunt uiteraard ook voor een 

groter formaat kiezen! 

 De werkwijze blijft verder hetzelfde. 

 

Benodigdheden: 
 

- 2 A4 lijsten (liefste met een platte rand) 

- 4mm dik MDF 4 stroken in 45º verstek gezaagd 

- LED lampjes op strip (met plaklaag) 

- Stukje raamfolie (bouwmarkt, wordt per rol verkocht) 

- Houtlijm 

- Schilderstape 

- Spuitbus verf 

- Smal kabelgootje (9mm)  

voor de letters: 

- Mica vellen of transparante schutbladen (die je kunt 

gebruiken voor het inbinden van werkstukken) 

- Transfer tape of papier 

- (mat) Zwart vinyl 

- Pelhaak 

- Squeegee 
 

45º in verstek gezaagd, dan krijg je deze  

mooie schuine hoeken 



 

 

 

Stap 1: 
 

Haal het lijstje voorzichtig uit elkaar en verwijder ook de 

ijzeren pinnetjes waarmee de achterkant van de lijst 

bevestigd kan worden. 

 

Je hebt dan de volgende onderdelen: 

Lijst 

Glasplaatje 

Karton 

Achterplaat 

Stap 2: 
 

meet de lengte en breedte aan de ACHTERKANT van de 

lijst. Deze maten heb je nodig om het benodigde hout 

(MDF) op maat te (laten) zagen. 
 

 

 

Stap 3: 
 

Nu heb ik de enorme mazzel dat ik in mijn woonplaats echt 

een fantastische bouwmarkt heb zitten. Ik kan hier alles 

wat ik aan plaatmateriaal nodig heb, op maat kan laten 

zagen. Hoef geen hele plaat hout af te nemen, maar 

slechts het geen wat ik heb laten zagen. 

Ook 45º in verstek zagen, kan ik aan mijn vrienden van de 

zagerij prima overlaten. Dus hier speel ik een beetje vals... 

 

Met de juiste gereedschap is het benodigde houtook zelf 

te zagen (hou wel rekening mee dat de gemeten maten, 

buitenmaten zijn en de 45º hoek schuin naar binnenloopt). 

 

Heb je dit gereedschap niet, nog steeds geen nood.  

Dan neem je: 

-de lange zijde als lengte en 12,5cm als breedte.  

-de korte zijde als lengte en daar haal je 2x 4mm vanaf 

(de dikte van het MDF) en 12,5cm als breedte 

Stap 4: 
 

Er vanuit gaande dat het hout in verstek gezaagd is, leg je 

een lang stuk en een korter stuk om en om met de korte 

kanten tegen elkaar.  
 

 



 

 

 

Stap 5: 
 

Plak met stukjes schilderstape de stukjes hout aan elkaar. 

Stap 6: 
 

Zorg dat het goed tegen elkaar geplakt zit. Het 

schilderstape is een een hulpmiddeltje om als tijdelijk 

scharnier te functioneren.  

Draai de aan elkaar getapte stukken voorzichtig om, zodat 

de V-groef naar boven ligt. 

 

 

stap 7: 
 

Spuit voorzichtig in de V-groef houtlijm. 

 
Als je nu MDF gebruikt wat NIET in verstek gezaagd is, lees dan het 

stukje hieronder even goed door. 

 

Breng je voorzichtig wat houtlijm aan op de korte kanten van de kleinste 

stukken MDF. Deze zet je in, eventueel met wat extra ondersteuning, 

tegen de korte kant van het lange stuk MDF. Tape deze, vooral de 

hoeken, voorzichtig aan elkaar met stukjes schilderstape. Doe dit ook bij 

de tweede zijde en keer de inmiddels gemaakte |_| voorzichtig op de 

lange zijde. Breng voorzichtig wat houtlijm aan op de korte zijden en leg 

vervolgens het grote (en laatste) stuk MDF bovenop en tape deze vast. 

Eventueel kun je, voor nog wat extra stevigheid, aan de binnenkant een 

paar kleine blokjes hout vastlijmen. Deze constructie is iets minder 

stevig dan de constructie die in verstek gezaagd is. 

Stap 8: 

 

Klap voorzichtig de delen om, zodat er een rechthoek 

vormt. 

Spuit als laatste wat houtlijm op de laatste zijde 

 



 

 

 

Stap 9: 
 

Tape ook het laatste deel met stukjes schilderstape aan 

elkaar. 

Stap 10: 
 

De 'kist' is nu klaar en moet enige tijd goed drogen. 

Zolang de lijm nog wit is, is het nog niet goed droog! 

 

 

Stap 11:  
 

Ondertussen ontvetten we het glas van één lijst. 

Nu kan ik het glas ook vervangen voor wit plexiglas, maar 

ik heb ervoor gekozen om óók het glas van de lijst te 

gebruiken en deze te beplakken met een restje raamfolie. 

Stap 12: 
 

Met behulp van de squeegee het folie goed aanwrijven. 

 

 

Stap 13: 
De overtollige randjes raamfolie met een stanleymesje 

voorzichtig wegsnijden. 



 

 

Stap 14: 

 

Ik heb ervoor gekozen om zowel de voor en achterkant 

van het glas met raamfolie te bekleden. Met één laagje 

vind ik het glas nog iets te doorzichtig (dan blijven de 

lampjes te goed zichtbaar), dus plak aan beide zijden een 

stukje raamfolie. 

 

 

Stap 15: 

 

De glasplaat voor de voorkant van de lightbox is nu klaar. 

Stap 16: 
 

Voor de achterkant leggen we de glasplaat met daarop een 

vel karton in de lijst. 

 

 

Stap 17: 
 

Boven op het karton leg ik nog een wit vel printpapier voor 

wat extra reflectie van de lampjes 

Stap 18: 
 

Omdat ik later de kabelgootjes een andere kleur wil 

geven. Maak ik nu alvast de kabelgootjes op maat de 

kabelgootjes voorzichtig op maat.  

 
Ik meet daarvoor eerst de hele breedte (inclusief de 

rand) van de lijst op.  



 

 

 

Stap 19:  
 

Omdat de uiteinden van de kabelgootjes over de lijst zelf 

gaan lopen, moet ik ze aan beide kanten (voorzichtig) een 

stukje insnijden. Ik heb eerst op het gootje een 

hulplijntje getekend. 

stap 20: 

 

Snij aan de achterkant van het kabelgootje voorzichtig 

het overtollige weg. 

 

 

stap 21: 

 

De 'kist' is droog en ik kan hem gaan schilderen. Ik heb 

ervoor gekozen om dit met spuitverf* te doen. Maar de 

kist met behulp van gewone verf met kwast of verfroller 

verven kan uiteraard ook! 

 

* Werken met spuitverf kun je, vanwege het verstuiven,  

het beste buiten doen! 

stap 22: 

 

Omdat ik geen kabelgootje in het zwart (de kleur van de 

lijst) kon vinden, spuit ik ook de kabelgootjes in de juiste 

kleur. 

 

 

stap 23: 

 

Laat de verf goed drogen. 



 

 

stap 24: 

 

Omdat 1 laagje verf bij MDF niet voldoende is, even het 

hout licht opschuren. En voorzien van een tweede laag 

verf. 

 

 

stap 25: 

 

De 'kist' is klaar en kan in de lijst gelijmd worden. 

Spuit wat lijm op de rand van de 'kist'. 

stap 26: 

 

Schuif de 'kist' voorzichtig in de lijst en druk deze goed 

vast. 

 

 

stap 27: 

 

Veeg met een vochtig doekje voorzichtig het overtollige 

lijm weg. Als je het niet wegveegt, zul je de lijmvlekken 

blijven zien. 

stap 28: 

 

Verwijder de drager van de plakstrip wat op de 

achterkant van de LED lampjes zit. 

 



 

 

 

stap 29: 

 

Begin in een willekeurige hoek met het vastplakken van de 

LED lampjes. Plak deze niet te dicht langs het glas, omdat 

je anders de lichtpuntjes van de lampjes door het glas 

heen blijft zien. Daarom plakken we de strip ongeveer in 

het midden van de 'kist'. 

stap 30: 

 

plak de LED lampjes rondom in de lijst vast. 

 

 

stap 31: 

 

Spuit wat houtlijm op de rand van de achterkant van de 

'kist'. 

Tip: 

 

Let er op dat het snoer van de LED lampjes via een hoekje 

naar buitenkomt! 

 

 

stap 32: 

 

Druk de lijst voor de achterkant goed vast. 



 

 

De  lijst past precies, dus soms moet je voorzichtig iets 

harder drukken. 

 

 

stap 33: 

 

De basis voor de lightbox is nu klaar en we gaan verder 

met de afwerking. 

Even nogmaals de lampjes testen... 

 

 

 

 

stap 34: 

 

Ik meet de binnenmaat van de lijst en trek van deze maat 

2x de dikte van de kabelgootjes af (in mijn geval 9mm) en 

deel deze door 3. 

 

In mijn geval is dit 19,1 - 1,8 : 3 = 6,1 (afgerond) 

 

*helaas is op de foto hiernaast de centimeter niet  

helemaal duidelijk te zien 



 

 

stap 35: 

 

Ik heb in Studio een lage rechthoek gemaakt van 6,1 cm 

(zie soms bij de vorige stap) en de lengte maakt niet 

zoveel uit. Ik maak hiermee een klein hulpmiddeltje om 

straks makkelijk de kabelgootjes uit te kunnen lijnen. 

 

En omdat ik soms best van makkelijk hou... laat ik de 

Cameo het snijwerk doen. Zo weet ik dat de maat precies 

klopt ;o)  

 

stap 36: 

 

Ik plak een rechthoek boven in de lijst, gelijk aan de 

bovenrand van de lijst. Zet de papieren rechthoek met 

een stukje schilderstape vast. Doe het zelfde aan de 

onderrand van de lijst. 

stap 37:Haal de beschermlaag van de plakstrip  

van het kabelgootje af. 

 

 

En plak het gootje, met de uitgesneden rechthoek als 

gids, voorzichtig op z'n plek. Zit hij helemaal naar wens, 

druk het kabelgootje dan goed vast. 

 

Herhaal dit ook voor de bovenste strip 

Stap 38: 

 

Druppel voorzichtig wat secondelijm onder het 

uitstekende stukje kabelgoot. Klem dit, terwijl het 

droogt, met bijvoorbeeld een lijmklem goed vast. 

 



 

 

 

De lijst is nu klaar en kunnen we verder gaan met het 

maken van de letters. 
   

 

 

 

Het maken van de letters en symbolen 

 

stap 1: 

 

Met behulp van Silhouette Studio maak ik de letters. Het 

lettertype wat ik hier heb gebruikt is:  

Helvetica Inserat LT Std  

(is een op internet een gratis te downloaden lettertype).  

Maar je kunt natuurlijk ook een ander lettertype 

gebruiken! 

De letters zijn 5cm hoog. 

 

Ook de symbolen, die leuk zijn om te combineren bij de 

letters zijn vrij simpel te maken. Je zoekt op internet wat 

leuke (zwart/wit) plaatjes op en maakt hier dmv te 

traceren een snijpatroon* van. Op deze manier kun je vrij 

simpel symbolen maken die je zelf leuk vind! 

Voor de symbolen hou ik een hoogte van 4,5cm aan, iets 

kleiner dan de letters. 

 

*Als je niet weet hoe je van (zwart/wit) afbeeldingen dmv 

in Silhouette Studio traceren vrij makkelijk een 

snijpatroon kunt maken, zijn er op internet nuttige you-

tube filmpjes over dit onderwerp te vinden.  

Een voorbeeld hiervan is de website van Creabest! 

stap 2: 

 

Ik snij met behulp van een papiersnijder stroken van de 

A4 Mica vellen. 

Om de maat van de stroken te bepalen, heb ik de 

tussenmaat tussen de kabelgootjes gemeten met halve 

centimeter erbij opgeteld. 

 



 

 

 

tip:  

 

Om straks makkelijk de letters te kunnen plakken heb ik 

van papier een klein hulpmiddeltje gemaakt. Ik heb hier de 

middenlijn op aangegeven en de hoogte van de letters. 

Door straks de letters tussen de hulplijnen te plakken, 

zitten alle letters straks op één lijn. 

 

Ik heb dit strookje met een stukje tape op mijn werkblad 

geplakt, zodat het niet verschuiven kan. 

stap 3:  

 

Leg een transparante strook op het hulpstookje. 

 

 

stap 4: 

 

plak de transparante strook onder en boven met een 

stukje schilderstape vast. 

Stap 5: 

In de tussentijd heb ik de letters uit mat zwart vinyl 

gesneden. En kunnen nu gepeld worden. 

 



 

 

 

Even een klein overzichtje van de letters en symbolen die 

ik wil maken. Natuurlijk kun je ook een heel ABC (de 

letters een aantal keer uitsnijden) maken. Zodat je iedere 

tekst/quote kunt maken. 

stap 6: 

 

Knip niet alle letters los, maar knip van iedere  

regel een strookje 

 

 

stap 7:  

Plak over de letters applicatietape/papier en wrijf dit 

goed 

stap 8: 

 

Haal de drager van de strook vinyl af en breng de letters 

voorzichtig over op de transparante strook. Netjes tussen 

de hulplijntjes! vast. 

 

 

stap 9: 

 

Wrijf de letters goed vast met behulp van een squeegee 

of (oud) pasje. 



 

 

stap 10: 

 

Trek voorzichtig het applicatietape/papier van de letters 

af. 

 

Het strookje is nu klaar. Herhaal stap 7 t/m 10 voor de 

rest van de letters en symbolen. 

 

 

stap 11: 

 

Met behulp van het snijapparaat snij ik de letters los van 

het strookje, zodat het lossen letters worden. Ik snij 

daarbij het midden van de tussenruimte  

van de letters door. 

stap 12: 

 

Met de losse strookjes en symbolen maak je nu de tekst. 

De letters steunen op en tussen de kabelgootjes en in de 

rand van de lijst. 

 

 

Ik hoop dat je het maken van deze lightbox net zo leuk hebt gevonden als ik het zelf vond.  

Je kunt in principe de box en kabelgootjes iedere gewenste kleur geven. Ook met de letters en de symbolen kun 

je alle kanten op. Je kiest wat je zelf leuk vind en gaat daarmee aan de slag. 

 

En voor iedereen die het leuk vind om mijn beschrijving te gebruiken om zelf ook een lightbox te gaan maken, 

veel succes! 

 

 

De hierboven getoonde foto's zijn slechts ter illustratie van de projecten die ik gemaakt heb. Geen van deze patronen zijn 

- om diversen redenen, waaronder copyright - beschikbaar voor derden. 

Op alle beschrijvingen van deze site rust copyright. Niets op deze pagina mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming. 

Above shown pictures are only to illustrate some of my completed projects. None of these patterns are 

- for multiple reasons, including but not limited to copyright - available to third parties. 

All descriptions on this site are copyrighted. Nothing on this page may be reproduced without prior consent. 

 



 

 

 

 


