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Petra van Dam, hobbykaartenpetra.nl 

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.

 Maat: 14,7 x 15 cm 

Vouwwijze kaart: Neem een donkerbruin A4-vel. Vouw dit op 
de helft dubbel. Ril (de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. 
Maak onderaan in het midden op de vouw een snede van 6 cm. 
Vouw de fl appen naar binnen toe. Wacht nog even met vastzet-
ten. 
Snijd voor de binnenkant 2x wijnrood van 10,5 x 14,2 cm en 2x 
grijs watercolour papier van 5 x 14,2 cm. 
Zet het kant met dubbelzijdig tape vast volgens voorbeeld. Vouw 
de fl appen naar binnen toe. Zet de fl appen aan weerskanten vast 
(midden openlaten).
Draai de kaart volgens de foto. De vouw komt boven, met aan de 
rechterkant de fl appen.

2. Voorkant kaart: Snijd wijnrood van 14,2 x 14,5 cm en plak het 
op de voorkant van de kaart vast. Snijd een strook champagne 
van 21 (=korte kant A4) x 14 cm. Zet de randmal (LR0552) boven-
aan vast en stans/embos deze met de machine. Snijd de lengte 
en de breedte bij. De hoogte is 13,5 cm en de breedte vanaf het 
midden van het patroon gerekend, is 16 cm.
Snijd dessinpapier (PK9153) van 13,5 x 10,8 cm en zet dit op het 
champagne vast. Plak het plaatje op. Snijd een wijnrode strook 
van 6 x 16 cm (dit is ruim gemeten). Stans de rand aan weerskan-
ten volgens voorbeeld. Even goed meten voor de andere kant. De 
breedte van het strookje is 3,3 cm en de hoogte 14 cm. 
Snijd grijs watercolour papier van 14 x 2,5 cm en zet dit op het 
wijnrood vast. Plak het kant en het strookje volgens voorbeeld 
vast. 
Stans twee krullen uit champagne, een vlinder uit wijnrood en 
nog een vlinder uit champagne. 
Werk de  kaart af met twee roosjes en parels. 

 Maat: 17,5 x 15,2 cm 

Vouwwijze kaart: Snijd lichtgrijs van 17 x 29,7 cm ( = breedte 
A4). Vouw dit op 14,5 cm dubbel (= voorkant). Er blijft 15,2 cm 
over voor de achterkant. Ril (de hele breedte) op 4 cm vanaf 
onderen. Maak onderaan in het midden op de vouw een snede 
van 4 cm. Vouw beide fl appen naar binnen toe. Wacht nog even 
met vastzetten. Snijd een strook hagelwit van 21 (= korte kant 
A4) x 14 cm. Zet de rand (LR055) bovenaan vast en stans/embos 
deze met de machine. Snijd de onderkant op 17 cm hoogte af, 
gerekend vanaf het midden. Stempel de tekst. Plak het kant 
volgens voorbeeld vast. Vouw de fl appen naar binnen toe. Zet de 
linkerfl ap aan weerskanten vast (midden openlaten). Wacht nog 
even met het vastzetten van de rechterfl ap en het hagelwit met 
tekst. Deze worden als laatste vastgezet, nadat de voorkant van 
de kaart is opgeplakt, omdat het geëmboste patroon bovenaan 
passend moet zijn aan de voorkant.

1. Voorkant kaart: Snijd een strook hagelwit van 21 (=korte 
kant A4) x 13,9 cm. Zet de rand (LR0552) bovenaan vast en stans/
embos deze met de machine. Maak na 12,5 cm (vanaf de onder-
kant van het patroon gemeten) een dalvouw, en na 0,5 cm weer 
een dalvouw. De onderkant wordt naar voren gevouwen. Snijd de 
onderkant van het hagelwit na 1,5 cm volgens foto af.

2. Snijd blauw watercolour papier van 12,5 x 13,9 cm en van des-
sinpapier (PK9153) tweemaal 12,5 x 4,2 cm en één keer 1,6 x 13,9 
cm. Zet het kant volgens voorbeeld vast aan de linkerstrook. Plak 
de twee stroken vast op het blauwe watercolour papier. Stans/em-
bos de swirl uit champagne en plak op de rechterstrook vast.
Stans/embos de rand (LR0552) uit blauw watercolour papier. Plak 
er dessinpapier achter. Snijd de rand doormidden. Neem een lang 
stuk organza lint. Zet het vóór op de hagelwitte onderkant vast. 
Sla het lint links om de kaart heen en maak aan de rechterkant 
een strik. Het lint zorgt ervoor dat de fl ap mooi op zijn plaats 
blijft.
Stans/embos de cirkel uit hagelwit. Plak het plaatje erop vast en 
zet het volgens voorbeeld met 3D-kit vast op de kaart. Werk het 



3lint af met het smalle dessinstrookje. Zet aan weerskanten het 
patroon met de blauwe krullen vast. Stans/embos de takken uit 
nootbruin en mokka, blaadjes uit legergroen, bloemen en de 
eitjes uit pearlwhite. Laat alles goed drogen. Zet dit geheel op de 
voorkant van de kaart vast. Plak als laatste de rechterbinnenkant 
vast.

 Maat: 16,5 x 14,7 cm

Vouwwijze kaart. Neem een lichtgrijs A4-vel. Vouw het op de 
helft dubbel. Ril (de hele breedte) op 4,5 cm vanaf onderen. Maak 
onderaan in het midden op de vouw een snede van 4,5 cm. Vouw 
de fl appen naar binnen toe. Wacht nog even met vastzetten. 

Plak het lint met dubbelzijdige tape vast op de fl appen. Snijd 2x 
blauw watercolour papier van 14,5 x 16 cm. Het ene vel is voor 
de binnenkant en het andere voor de voorkant van de kaart. Zet 
beide fl appen aan weerskanten vast. Midden open laten.
Draai de kaart volgens foto. De vouw komt boven met aan de 
rechterkant de fl appen.

1. Voorkant kaart: Plak het blauwe watercolour papier aanslui-
tend aan de onderkant op lichtgrijs vast. Snijd grijs dessinpapier 
(PK9153) van 14,2 x 8 cm en zet het volgens voorbeeld vast.

2. Snijd een strook hagelwit van 21 (=korte kant A4) x 14 cm. Zet 
de rand (LR0552 ) bovenaan vast en stans/embos deze met de ma-
chine. Vouw het geëmboste patroon na 1 cm (vanaf de onderkant 
van het patroon gemeten) naar voren. Snijd de onderkant (vanaf 
de vouw gemeten) na 14 cm volgens foto af. Snijd grijs dessinpa-
pier (PK9153) van 13 x 14 cm en zet dit op hagelwit vast. 
Snijd een strook blauw watercolour papier van 12 (= ruim geme-
ten) x 14 cm. Zet de rand (LR0552) bovenaan vast en stans/embos 
deze met de machine. Plak bruin dessinpapier (PK9153) achter het 
blauwe watercolour papier. Snijd de onderkant op 7 cm hoogte 
(vanaf het midden gerekend) recht af.



3. Snijd een strook blauw watercolour papier van 14 x 7,5 cm en 
zet dit rechts aansluitend op het grijze dessinpapier vast.

4. Stans/embos de swirl uit champagne. Plak het plaatje en de 
swirl volgens voorbeeld vast.

5. Plak het blauwe geëmboste deel onderaan met 3D-kit vast. 
Werk het midden af met het plaatje. Laat het goed drogen.
Plak dit geheel daarna in één keer op de voorkant van de kaart.

Neem een lang stuk lint en zet dit onderaan op het blauwe water-
colour papier vast. Sla het lint om de kaart heen en zet het aan de 
binnenkant vast (zie foto  binnenkant kaart).

Stans/embos de takken uit donkerbruin en taupe, de bloemen uit 
pearlwhite en de vogeltjes uit platinum en gold. 
Werk de kaart af met parels.



Karin Leussink, karinscreations.nl

100%

100%

100%



100%
21 x 29,7 cm

Marleen van der Most, handmadebymarleen.blogspot.nl



100%


