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1. Vouwwijze kaart: Snijd een donkerbruine strook van 13,5 x 29,4 cm. Vouw vanaf links: 
7,3 cm bergvouw, 7,3 cm dalvouw, er blijft 14,8 cm over voor de achterkant van de kaart. 
Snijd voor de achter/binnenkant taupe van 13 x 14 cm en bruin dessinpapier van 12,7 x 13,5 
cm. Plak het bruine dessinpapier op taupe vast.
2. Voorkant: Snijd voor de linkervoorkant de volgende stroken: (1) taupe van 13,1 x 5,7 cm, 
(2) beige dessinpapier van 12,7 x 5,5 cm, (3) taupe van 13,1 x 3,7 cm en (4) bruin dessin-pa-
pier van 12,7 x 3,2 cm. Plak de stroken (zie foto) op nummer volgorde op elkaar vast.  
(1) komt onderaan en 4 komt bovenaan. Plak het geheel volgens voorbeeld vast. Zet links 
op donkerbruin het kant vast.

Stans/embos (LR0671) de grootste rand uit donkerbruin, de opvolgende rand uit lichtgrijs 
(bewerk lichtgrijs met pumice stone). Plak lichtgrijs op donkerbruin vast. Stans de kleine 
cirkel uit snowpaper en plak het plaatje achter de opening vast. 
Afwerking: Stans 3 takken uit taupe en de bloemknoppen uit wit vellum. Stans/embos de 
bloem uit pearlwhite en wit vellum, blaadjes/larix uit lavendel. Bewerk het met vingerwax. 
Werk de kaart af met parels.

1. Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart): Snijd een anjerwitte strook van 21 x 28 
cm, vouw dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. Maak onder-
aan op de vouw een snede van 6 cm. Vouw beide flappen naar binnen toe. Snijd voor de 
binnenkant 2x bruin dessinpapier van 10,5 x 13,5 cm en voor de flappen twee stroken 
dessinpapier van 5,5 x 13,5 cm. Plak het dessinpapier volgens voorbeeld vast. Plak beide 
flappen aan weerskanten vast (midden openlaten).

2a. Voorkant: Snijd een strook gold van 13,5 x 29,7 cm (= breedte A4). Vouw vanaf 
links: 7,4 cm bergvouw, 7,4 cm dalvouw, er blijft 14,9 cm over voor de achterkant van de 
”kaart”. Snijd voor de achter/binnenkant bruin dessinpapier van 13 x 14,3 cm. Plak bruin 
dessinpapier op gold vast. Draai de kaart volgens foto. Stans/embos de grootste rand van 
de cirkelmallen uit gold en de daaropvolgende rand uit ivory. Bewerk beide randen met 
distressinkt frayed burlap en plak ze verdraaid op elkaar vast. Stans de kleine cirkel uit soft 
glitter platinum, plak het plaatje achter de opening en zet het op ivory vast.

Afwerking: Stans de blaadjes uit legergroen (bewerk ze met peeled paint) en de bloemen 
uit mango (bewerk ze met rusty hinge) en ivory (bewerk ze met vingerwax). Stans/embos 
de besjes uit mango (bewerk ze met frayed burlap). Laat de bloemen goed drogen.

2b. Zet het kant aan de onderkant achter gold vast, zie de pijlen op de foto. Vouw de 
kaart in model en plak de teruggevouwen delen op elkaar vast.

2c. Zet de onderkant met de teruggevouwen delen in een U-vorm op dessinpapier vast. 
(midden open laten). Op deze manier kan er iets tussen geschoven worden. Plak dit geheel 
op de anjerwitte kaart vast. 

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.
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Nodig voor doosje met stolpje:
Creatables: LR0672 (Basic circle box & flower), 
LR0674 (Build-a-box set-kartelranden), LR0567 (Dri-
ving home for Christmas)
Stempels+ stansenset: CS1028 (Mini Labels-NL)
Stempelinkt Versafine: onyx black
Fluweelkarton A4: wit 200 grs
Kaartenkarton: groen, rood
Sneeuwpapier: CA3104
Schudsneeuw: LR0028
Glossy accents
Parellint: wit
Papieren roos: rood
Wegwerp-wijnglas zonder voet
Kant: wit
Touw: wit
Vouwbeen

Algemene werkwijze: zie Marianne 47, blz. 10

Onderkant doosje: Maak de onderkant van het 
doosje volgens de algemene werkwijze. Snijd een 
strook wit fluweelkarton van 29,7 x 11,5 cm (koker) 
en stans twee kleine basiscirkels en de kleine kar-
telrand.
Meet de hoogte van de koker en snijd sneeuwpa-
pier op maat om te bekleden. 

Deksel: Snijd een strook wit fluweelkarton van 
29,7 x 4 cm (hoogte van de deksel) en stans twee 
grote basiscirkels en de grote kartelrand. 
Afwerking en versiering deksel: Bekleed de bo-
venkant en de rand met dessinpapier. Stans de auto 
25x uit rood karton en de kerstboom 2x uit groen 
karton. Plak alle rode auto’s op elkaar. Vouw de 
twee kerstbomen dubbel en plak ze alleen op de 
smalle rillijnen op elkaar en vouw de boom daarna 
een beetje open. Plak de boom boven op de auto. 
Plak de auto op de deksel en plak de schudsneeuw 
rondom.
Gebruik glossy accents om het wijnglas (stolpje) op 
de deksel te plakken en houd deze even op z’n plek 
totdat de lijm een beetje gedroogd is. 
Plak daarna met heel smal dubbelzijdig tape het 
parellint rondom het stolpje. Plak met dubbelzij-
dig tape een klein stukje wit kant boven aan het 
stolpje. 
Stans een minilabel 1x uit wit fluweelkarton en 
1x uit dessinpapier. Stempel de tekst op het witte 
minilabel en bevestig de twee labeltjes boven aan 
het stolpje met een stukje wit touw en werk af met 
een rood papieren roosje. 
Snijd en plak twee extra stroken wit fluweelkarton 
van 29,7 x 2 cm als extra vulling aan de binnenkant 
van de dekselrand.



Karin Leussink, www.karinscreations.nl

100%

rechts 100%
100%

links 100%



Rimmie van de Sande, butterflykisses83.blogspot.com

Sigrid Klingenberg, sigridklingenberg.blogspot.nl

dalvouw

3 
cm

0,
5

7,
5

bergvouw
snijden

3 
cm

0,
5

3 cm0,57,53 cm 0,5

14,5 x 14,5 cm


