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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. Kantjes worden met 
dubbelzijdige tape vastgezet.

Werkwijze: 1. Neem een babyblauw A4-
vel. Vouw het dubbel en weer open. Snijd 
bovenaan van de voorkant van de kaart 4,5 
cm horizontaal af. Ril (de hele breedte) op 
6 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de 
vouw een snede van 6 cm. Eén flap wordt 
naar de achterkant gevouwen en één flap 
komt straks op de grond te staan. 
Afwerking achterkant: Snijd bruin des-
sinpapier van 5,5 x 14,2 cm en zet dit op 
de flap vast. Zet de flap aan weerskanten 
vast (midden openlaten). Stans/embos 2x 
de halve sneeuwvlok uit sneeuwpapier en 
maak er een hele sneeuwvlok van. Werk de 
achterkant af met rhinestones CA3136. 

Snijd voor de voorkant van de kaart bruin 
dessinpapier van 10 x 14 cm en zet dit op 
babyblauw vast. 

Onderkant flap: Neem pearlwhite. Zet een 
gedeelte van de mal (zie patroon hierbo-
ven) erop vast. Stans/embos het met de 
machine. Zet pearlwhite vast op baby-
blauw. Tip flap bijsnijden: Leg de mal op 
het uitgestanste pearlwhite patroon. Geef 
met potlood de rand aan. Haal de mal van 
het karton en snijd/knip de rand van de 
flap bij. Stans/embos 2x de halve sneeuw-
vlok uit sneeuwpapier en maak er een 
hele sneeuwvlok van. Werk de flap af met 
rhinestones CA3136.  

Snijd voor de binnenkant marineblauw van 
14,5 x 14,3 cm, dessinpapier van 14,1 x 13,8 
cm. Zet het dessinpapier op marineblauw 
vast.

Stans/embos met LR0627 de grote ronde 
rand en het kleine malletje voor de twee 
lintflapjes uit lichtgrijs en bewerk dit met 
pumice stone. Stempel een toepasselijke 
tekst. 
Stans/embos twee sneeuwvlokken en het 
bloemenrandje uit zilverkarton en de hulst 
uit olijfgroen.

Zet de ronde rand + de binnenring vast op 
platinum. Stans/embos ze met de machine. 
De ring zorgt ervoor dat er een opening in 
het midden komt. Neem een rond schud-
venster. Zet dubbelzijdige tape of lijm op 
de rand (achter) vast. Knip het plaatje uit 
het knipvel. Strooi een beetje sneeuw* in 
het venster en plak het plaatje erachter 
vast. Zet het venster in het midden op 
lichtgrijs vast.
Bewerk de ronde platinumrand met pu-
mice stone en zet deze met 3D-kit volgens 
voorbeeld vast. 

*Bij gebruik van statisch schudmateriaal 
(b.v. sneeuwpoeder) kun je de binnenkant 
van het schudvenster eerst met een klein 
beetje onverdunde wasverzachter insmeren 
en dit daarna weer goed wegvegen. 

Stans/embos de besjes uit sneeuwpapier, de 
tak van de katoenplant uit goud, de bloe-

men uit een wattenschijfje en de poinsettia 
uit ivory en vellum. 
Sneeuwpoppen: pearlwhite, bezem 
(taupe), neus (mango), armen (nootbruin, 
donkerbruin), sjaal/muts ( babyblauw, 
vanille).
Plak alles volgens voorbeeld vast.
Bij verzending kan de flap die op de grond 
staat, naar binnen worden gevouwen.



2. Snijd een lavendelblauwe dubbele kaart 
van 13,5 x 14 cm. Plak er blauw dessinpa-
pier 13 x 13,5 cm op. Zet lavendelblauw 
aan de voor- en achterkant van donkergrijs 
vast. 

3. Snijd donkergrijs van 15 x 2,4 cm. Zet 
het lint aan de achterkant vast. Plak het 
volgens voorbeeld aan de rechterkant vast. 

 

4. Stans/embos met LR0627 de grote ronde 
rand, het bloemenrandje en het kleine mal-
letje voor de twee lintflapjes uit parelwit 
en bewerk dit met distressinkt summer 
sky en dusty concord. Stans/embos twee 
sneeuwvlokken uit zilverkarton en de 
blaadjes uit legergroen. Stans/embos de 
ronde rand uit vanille. Zet het plaatje en 
het schudvenster hierachter vast. Zie hier-
voor de werkbeschrijving bij kaart 1.
Stans/embos de besjes uit sneeuwpapier, 
de tak van de katoenplant uit metallic, de 
bloemen uit een wattenschijfje, de poinset-
tia uit ivory en vellum. 

Werkwijze: 1. Snijd donkergrijs van 15 x 
29,7 cm (= breedte A4). Vouw het dubbel 
op 16 cm. De achterkant van de kaart is 16 
cm breed. De vouw komt aan de rechter-
kant. Vouw het overgebleven deel aan de 
rechterkant op de helft dubbel. Vouw dit 
naar binnen en zet donkergrijs op elkaar 
vast. Neem een vel grijs dessinpapier uit 
het blok en snijd dit op 14,5 cm hoogte 
horizontaal af. Plak het grootste stuk op de 
binnenkant van de kaart. Het gedeelte dat 
overblijft wordt op het smalle gedeelte van 
de kaart geplakt. 

Sneeuwpop: pearlwhite, bezem (noot-
bruin), neus (mango), armen (donkerbruin), 
sjaal/muts ( legergroen, zwart)
Plak alles volgens voorbeeld vast. 



Werkwijze standaard:
1 en 2. Snijd lavendel van 15 x 21 cm. 
Maak vanaf links de volgende vouwen: 9,5 
cm dalvouw, 0,5 cm bergvouw, 1 cm berg-
vouw, 0,5 cm dalvouw. Er blijft 9,5 cm over.
Leg 2x de mal LR0627 voor de helft (zie 
foto) op dessinpapier, Stans/embos met 
de machine. Leg de twee delen volgens 
voorbeeld neer op lavendel. Geef met pot-
lood de omtrek aan en snijd/knip het uit. 
Tip: leg de mal op het geëmboste patroon 
en teken de rand langs de mal af. Haal 
de mal weg en snijd/knip bij. Stans/embos 
het bloemenrandje, de lintflapjes en de 
sneeuwvlokken in de kleuren volgens foto 
en bewerk ze in 2D. Snijd een donkergrijze 
dubbele kaart van 13 x 10 cm. Draai de 
kaart, de vouw komt boven. Leg het ge-
emboste patroon van foto 2 over de vouw 
heen en zet het aan de voor- en achterkant 
van de donkergrijze kaart vast (zie foto 
achterkant kaart)

3. Stans/embos met LR0627 de grote ronde 
rand, het bloemenrandje en het kleine 
malletje voor de twee lintflapjes uit parel-
wit en bewerk ze met Memento inkt lulu 
lavender en gray flannel. Stans/embos de 
sneeuwvlokken en het bloemenrandje uit 
sneeuwpapier. Stans/embos de ronde rand 
met twee mallen tegelijk uit lichtgrijs. Zie 
hiervoor de werkbeschrijving bij kaart 1. 
Zet het plaatje achter de opening vast. Plak 
de rand met 3D-kit vast op parelwit. Stans/
embos de besjes uit sneeuwpapier, de tak 
van de katoenplant uit metallic,  de bloe-
men uit een wattenschijfje en de poinsettia 
uit ivory en vellum. 
Maak twee sneeuwpoppen. Plak alles vol-
gens voorbeeld vast. Laat het goed drogen. 
Achterkant: Stans/embos met LR0627 de 
grote ronde rand uit dessinpapier. Werk de 
achterkant af met dessinpapier. Plak het 
geheel op de voorkant van de kaart vast.
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