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 14,7 x 15 cm + sierrand links 14,7 x 17,8 cm

Algemene werkwijze: 
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en 
dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het 10 cm hoog en 
5 cm breed.

* 1. Vouwwijze kaart: Snijd een olijfgroene strook van 15 x 29,7 
cm (breedte A4). Vouw deze op 15 cm dubbel. De achterkant van 
de kaart is 15 cm. Vouw de voorkant van de kaart op de helft dub-
bel. Snijd voor de achterkant dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en 
zet dit op olijfgroen vast. 
Stans/embos LR0511 tweemaal uit hagelwit. Knip één frame 
volgens voorbeeld doormidden. Zet de bovenkant van het frame 
volgens de voorbeeldfoto met dubbelzijdig tape vast. Bewaar de 
onderkant. Vouw de olijfgroene voorkant eroverheen en zet deze 
vast. 

* 2 en 3. Voorkant links: Snijd dessinpapier op patroon 14,5 x 6,9 
cm en zet het op olijfgroen vast. 

* 4 en 5. Snijd lichtgrijs van 13,5 x 17 cm. Vouw vanaf links: 2 cm 
dalvouw, 1 cm dalvouw. Er blijft 14 cm over. 
Snijd dessinpapier van 13 x 13,5 cm en zet dit op lichtgrijs vast. 
Snijd een lichtgr ijze strook van 7 x 4 cm. Ril en vouw volgens 

 14 x 16 cm (met punt bovenaan 17 x 16 cm)

* 1. Vouwwijze kaart: Snijd een donkerbruine strook van 16 x 
29,7 cm (breedte A4-vel). Vouw deze op de helft dubbel. De vouw 
komt boven. Maak een snede van 2 cm aan weerskanten boven-
aan op de vouw. Snijd aan weerskanten 2 cm van de voorkant van 
de kaart af. 
Snijd lichtgrijs van 13,6 x 15,6 cm en dessinpapier (blaadjes) van 
13,2 x 15 cm. Plak het blaadjesdessin op lichtgrijs vast. Zet het 
kantkloskant aan de achterkant van lichtgrijs aan weerskanten 
vast. Plak het geheel op de donkerbruine achterkant aan de bin-
nenkant vast.
Stans/embos LR0511 tweemaal uit hagelwit. Knip één frame vol-
gens voorbeeld (zie foto 2)  doormidden. Snijd bruin dessinpapier 
van 11,5 x 11,6 cm. Plak de hagelwitte punt (zie foto 1) achter het 
bruine dessinpapier vast. Zet het in het midden op de voorkant 
van de kaart vast. 
Werk de onderkant af met donkerbruin kant.
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voorbeeld: 1 cm dalvouw, 1 cm bergvouw, 3 cm bergvouw, 1 cm 
dalvouw. Wacht nog even met het vastzetten.

* 6. Stans/embos drie takken uit: 1 nootbruin, 2 karamel, knop 
pearlwhite, blaadjes legergroen. 
Stans/embos de bloem: grote bloem 2x uit champagne en 1x uit 
vellum, kleine bloem 2x uit hagelwit, 2x meeldraden uit lichtroze. 
Zet alles volgens voorbeeld in elkaar. 
Plak het plaatje achter het hagelwitte frame vast. Zet de on-
derkant van het frame (zie tekst foto 1) met 3D-kit vast volgens 
voorbeeld. Laat het drogen.
Plak het geheel links vast op lichtgrijs. Zet als laatste de onderkant 
van het plaatje op het steuntje vast.
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* 2. Plak het plaatje achter het hagelwitte frame vast. Zet de 
onderkant van het frame met 3D-kit vast volgens voorbeeld. Laat 
het drogen.
Stans/embos twee takken uit: 1 nootbruin, 1 karamel, knop/
bloem pearlwhite, blaadjes legergroen, aardbei cerise. 
Zet alles volgens voorbeeld in elkaar.Laat het drogen.
TIP: Om ervoor te zorgen dat de kaart stevig blijft staan, wordt de 
onderkant met een lintje vastgezet. Zet één uiteinde van het lint 
vast aan de binnenkant-voor en één uiteinde aan de achterkant 
van de kaart. Werk  het lint af met een donkerbruine sierrand 
(LR0407). 

 14,7 x 15 cm

* 1. Vouwwijze kaart: Vouw een lichtgrijs A4-vel  op de helft dub-
bel. Ril (de hele breedte) op 6 cm van onderen. Maak onderaan in 
het midden op de vouw een snede van 6 cm. Vouw de rechterfl ap 
naar binnen toe. Vouw de linkerfl ap na 1 cm volgens voorbeeld. 
Snijd deze na 3,6 cm aan de onderkant horizontaal af.
Snijd voor de binnenkant dessinpapier van 10 x 14,4 cm en voor 
de fl ap 5 x 14,3 cm. Vouw de fl ap naar binnen toe. Zet de fl ap aan 
weerskanten vast (midden openlaten). 

* 2. Voorkant kaart: Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Zet het 
kant links aan de achterkant vast. Neem een lang stuk satijnlint. 
Zet dit onderaan op dessinpapier vast. Snijd een strook lichtgrijs 
van 15 x 4,4 cm en bladdessin van 1 4,7 x 4 cm. Zet het bladdessin 
op lichtgrijs vast. Plak de strook volgens voorbeeld op de voorkant 
van de kaart vast. Vouw de onderkant van de fl ap in model. Sla 
het lint (van links naar rechts) over de fl ap heen en zet het met 
dubbelzijdig tape vast op lichtgrijs. Plak bruin dessinpapier van 3,4 
x 14,3 cm op de lichtgrijze fl ap vast. Maak aan de rechterkant een 
mooie strik. 

* 6. Stans/embos LR0511 tweemaal uit hagelwit. Leg de mal op 
de achterkant van olijfgroen. Trek de omtrek om met potlood en 
snijd/knip uit. Plak het plaatje achter de hagelwitte opening en 
plak het op olijfgroen vast. Zet het tweede hagelwitte frame met 
3D-kit erop vast. Laat het drogen.

Stans/embos twee takken uit: 1 nootbruin, 1 karamel, bloesem 
en eitjes uit pearlwhite, 
blaadjes legergroen. 
Vingerhoedskruid: blad 
uit zilvergrijs, bloem uit 
ivory. Blauwe druif uit 
babyblauw. Vogel uit 
platinum. Plak alles vol-
gens voorbeeld vast en 
zet dit in één geheel aan 
de onderkant op bruin 
dessinpapier vast. 
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