6 Kerajinan untuk Memanfaatkan Sisa Kardus

Ibu bingung cara memanfaatkan sisa kardus bekas yang ada dirumah? Alih-alih hanya
membiarkannya menumpuk atau bahkan membuangnya, mengapa tak mengubahnya
menjadi sesuatu yang lebih berguna? Dengan sedikit kreativitas dan imajinasi, Ibu dan si
kecil bisa membuat berbagai kreasi kerajinan dari kardus yang bermanfaat.
Selain dapat mempererat hubungan antara Ibu dan si Kecil, aktivitas membuat kerajinan
dari kardus ini juga sekaligus menjadi gerbang untuk mengajarkan si Kecil untuk mencintai
lingkungan dan mengenalkan manfaat serta kebaikan dari daur ulang untuk kehidupan.
Berikut adalah beberapa ide kreasi dan cara membuat kerajinan dari kardus yang mudah,
sekaligus juga berguna dan menyenangkan.
1. Frame Foto
Yang Ibu perlukan:
Kardus sereal ukuran apa saja
Kertas kado atau cat
Gunting atau cutter
Plastik bening
Lem
Tali rafia

Pertama, potong kardus sereal menjadi bentuk kotak dengan ukuran yang disesuaikan
dengan ukuran foto yang hendak dipajang, namun pastikan ukuran kardus yang dipotong
dibuat lebih lebar ya Bu, agar terlihat seperti bingkai. Misalkan ukuran foto yang hendak
diajang adalah 4x6 inchi, ibu bisa memotong kardus dengan ukuran 6x8 inchi. Selanjutnya
dari kardus yangsudah dipotong tersebut, potong bagian tengah/dalamnya sesuai dengan
ukuran foto. Selanjutnya ibu bisa menghias kardus tersebut sesuai dengan selera,
misalkan menggunakan kertas kado atau mewarnainya dengan cat. Setelah itu Ibu potong
lagi kardus lainnya dengan ukuran yang sama seperti bingkai (tapi jangan dipotong bagian
dalam) dan kemudian ibu tempelkan foto diatasnya dan plastik bening agar rapih
menggunakan lem. Terakhir, ibu tinggal tempel kardus dengan foto dan plastik tersebut
dengan bingkai menjadi satu dan tambahkan tali rafia di belakangnya sebagai gantungan.
2. Tissue box
Yang Ibu perlukan:
Kardus seral ukuran apa saja
Kertas kado
Lem
Gunting atau cutter
Pertama, lapisi seluruh permukaan kardus sereal dengan kertas kado. Setelah terlapisi,
bagian depan ibu potong dengan ukuran sekitar 1x15cm secara vertikal untuk tempat
mengambil tisu. Terakhir, ibut tinggal mengambil tisu dan memasukannya melalui atas
kardus.
3. Tas Selempang
Yang Ibu perlukan:
Kardus sereal ukuran apa saja
Kertas kado, kain atau cat
Aneka hiasan seperti renda, manik-manik, stiker
Tali atau pita
Gunting
Lem atau perekat lainnya
Pertama, lapisi seluruh permukaan kardus sereal. Ibu bisa melapisinya dengan kertas
kado, kain warna-warni, kertas koran atau bahkan menutupnya dengan cat. Setelah
terlapisi dengan baik, ajak si Kecil menghiasnya. Manik-manik, renda, stiker bahkan foto
bisa jadi pilihan yang seru. Langkah terakhir adalah menambahkan tali, gunakan pita atau
jenis tali lain yang cukup kuat, lalu rekatkan tali pada kedua sisi samping kardus sereal.
Tas baru si Kecil yang unik siap digunakan.
4. Celengan Kucing
Yang Ibu perlukan:

Kardus sereal ukuran apa saja
Kertas warna atau kertas kado
Mata boneka
Gunting atau cutter
Lem
Pertama, lapisi seluruh permukaan kardus sereal dengan kertas berwarna. Menggunakan
kertas berwarna lain, ajak si Kecil membuat hidung, telinga dan kaki kucing, kemudian
tempelkan pada kardus sereal. Jangan lupa tempelkan mata boneka dan gambarkan
kumis kucing sebagai pelengkap. Pada bagian atas kardus, Ibu bisa membuat celah untuk
koin menggunakan cutter dan pastikan koin muat untuk masuk ke dalam kardus. Dengan
celengan baru, si Kecil pasti makin semangat menabung.
5. Wadah Serbaguna
Yang Ibu perlukan:
Kardus sepatu ukuran apa saja
Kertas kado atau kain
Hiasan seperti renda, manik-manik, pita
Lem
Gunting
Buka tutup kardus sepatu. Lapisi kardus sepatu dengan kertas kado, kertas warna atau
dengan kain bermotif. Jika Ibu berencana menggunakan tutup kardus, jangan lupa untuk
turut melapisinya juga, ya. Setelah selesai, Ibu bisa menghiasnya dengan berbagai
ornamen sesuai selera. Wadah serbaguna telah siap digunakan. Ibu bisa
menggunakannya sebagai wadah kosmetik, perhiasan, peralatan tulis atau mainan si
Kecil.
6. Hiasan Dinding
Yang Ibu perlukan:
Kardus sepatu (sekitar 2-3 kotak)
Kertas kado, kertas warna, kain, cat
Boneka kecil, origami
Tali
Lem
Gunting
Buka tutup kardus sepatu. Lapisi seluruh kardus dengan pelapis pilihan Ibu, bisa dengan
kertas kado, kertas warna, kain atau bahkan menutupnya dengan cat. Lakukan yang sama
dengan tutup kardus. Susun 3-6 kardus sesuai selera. Ibu bisa menggabungkan berbagai
ukuran dengan posisi yang berbeda. Setelah itu rekatkan masing-masing kardus menjadi
satu. Agar lebih menarik, tempelkan hiasan di tengah setiap kardus, misalnya dengan
boneka kecil atau beraneka origami. Gunakan tali untuk menggantungkannya di dinding.
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