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Kaart 2:
Werkwijze: Snijd van heide een strook van 21 x 28,2 cm. Vouw dubbel en 
weer open. Ril (de hele breedte) op 4 cm vanaf onderen. Maak onderaan 
op de vouw een snede van 4 cm. Vouw beide flappen naar binnen toe. Snijd 
voor de voorkant van de kaart wijnrood van 15,5 x 13,5 en roze dessinpapier 
van 15 x 13 cm. Plak het roze dessinpapier op wijnrood en zet het samen op 
de voorkant van de kaart op heide vast.

Zet het kant (DK6839) aan de voor - en achterkant van de kaart vast. Vouw 
het uiteinde van het kant naar binnen en zet het op heide vast. Zet daarna 
het linnenkant (K1018) erop vast en knip het uiteinde op maat af.
Snijd voor de binnenkant tweemaal wijnrood van 13 x 13,6 cm en tweemaal 
dessinpapier van 13 x 13 cm en voor de flappen tweemaal 3,5 x 14 cm. 
Tip: plak een strook dubbelzijdige tape op heide op de bovenrand van de 
flap vast. Zet daarna het dessinpapier vast. Zorg ervoor dat er aan de boven-
kant een stukje dubbelzijdig tape overblijft om het kant vast te plakken. Zet 
het kant vast en vouw het om de flappen heen. Plak het lint aan de achter-
kant van de flap vast. Zet de flappen aan weerskanten vast (midden open 
laten). 

Voorkant: Snijd wijnrood van 13,5 x 11 cm en dessinpapier van 13 x 10,5 cm 
(zet het dessinpapier op wijnrood vast) 
Stans/embos de ovale rand uit hagelwit en met twee mallen tegelijk uit gold 
(zie de algemene werkwijze). Stans/embos de ponsbloemen uit lichtroze en 
cerise. Bewerk hagelwit met frayed burlap en plak dit achter gold volgens 
voorbeeld vast. Stans/embos de tak uit donkerbruin en de bloemen uit licht-
roze en het woord ‘groetjes’ uit zilver. Plak alles volgens voorbeeld vast en 
werk de kaart af met parels.

Kaart 3:
Werkwijze: Snijd een strook wijnrood van 15,5 x 29,7 cm ( = breedte A4). 
Vouw vanaf links 13 cm dalvouw (=bovenkant), 13 cm dalvouw. Vouw de 
overgebleven 3,7 cm naar binnen toe voor de flap. Snijd voor de binnenkant 
van de kaart dessinpapier van 11 x 15 cm en voor de flap 3,3 x 15 cm. Zet dit 
op wijnrood vast. Zet de flap aan weerskanten vast (midden openlaten). 

Voorkant: Snijd dessinpapier van 12,5 x 15 cm en plak dit op de voorkant 
van de kaart vast. Snijd de volgende rechthoeken: wijnrood 10,5 x 15,5 cm, 
dessinpapier 10 x 15 cm (zet het dessinpapier op wijnrood vast), lichtroze 4,8 
x 16 cm en lavendel 4,4 x 16 cm. Zet het kant en lint op lavendel vast. Plak 
de uiteinden van het kant achter de lavendel strook vast. Plak de lavendel 
strook met kant op lichtroze vast. De kleine wijnrode rechthoek steekt uit 
aan de linkerkant 1 cm en sluit rechts mooi aan tegen de wijnrode kaderrand 
(zie foto: de pijlen). Stans/embos de ovale rand uit hagelwit (zie de alge-
mene werkwijze).  Stans/embos de tak uit nootbuin, legergroen en parelwit, 
de eitjes uit parelwit en het woord ‘lente’ uit lichtroze (CA3139). Plak alles 
volgens voorbeeld vast.


