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Algemeen: 
Bewerk het papier met een paper distres-
ser en distress oxide inkt vintage photo en 
het babyblauw met distressinkt speckled 
egg. Snijd een hagelwitte rechthoek van 
30 x 15 cm. Neem patroon A over, snijd en 
ril de aangegeven lijnen.
Neem patroon B en  C over op stempelpa-
pier. Snijd uit stempelpapier een rechthoek 
van 8 x 14 cm en vijf vierkanten van 2 x 
2 cm. Kleur alle onderdelen met distress 
oxide inkt antique linen en spuit dit nat 
met water. Laat het drogen. 

Stans de cirkel uit stempelpapier, kleur in 
met distress oxide inkt speckled egg en 
spuit dit nat. Droog alles met de heattool. 
Druk het stempelkussen distress oxide inkt 
speckled egg een paar keer op de craft-
sheet. Spuit dit nat en druk het stempel-
papier er meerdere keren op. Tussendoor 
drogen met een heattool. 
Stans de kleine tandwielen 4x en het grote 

tandwiel 1x uit kraft. Plak drie dezelfde 
tandwielen op elkaar. Gebruik de andere 
als mal om met vintage photo distress 
oxide inkt tandwielen op het stempelpa-
pier aan te brengen. 

Stempel met distress oxide inkt speckled 
egg de Art stamp op de cirkel (deze niet 
matten!). Stempel de Art stamp met zwar-
te stempelinkt op de andere stempelpa-
piertjes. Stempel met distress oxide inkten 
extra tandwielen op het stempelpapier. 
Plak de onderdelen op babyblauw en snijd 
dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. 
Bewerk de randen met distress oxide inkt 
speckled egg. 
 
Stans de trein uit zwart karton en de 
wagons, moeren en rails uit kraft. Stans de 
daken en stootbumper uit babyblauw en 
de lampen, wolk en schoorsteen uit hagel-
wit. Bewerk de rails, tandwielen, verbin-
dingsstukken en wagons met distresspasta

rusty brown en de tandwielen daarna nog 
met schimmelgroene rusty patinaverf. Plak 
de trein in elkaar.
Plak het grote tandwiel en de blauw/grijze 
cirkel op het stempelpapier. Prik gaatjes in 
het karton waar de tandwielen komen en 
zet de tandwielen, moeren en verbindings-
stukken met splitpennen vast. Plak alle 
onderdelen op.
Stempel twee teksten op hagelwit karton. 
Plak ze op iets groter babyblauw.
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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. Kantjes worden met dubbelzijdig tape vastgezet.

1 Neem een vel bruin dessinpapier (PB7059). Leg het in de 
breedte voor je neer. Snijd een strook van 6 cm hoog af. Deze 
wordt gebruikt voor de wikkel (zie foto 3). 
De strook van 15 cm hoog wordt gebruikt voor de kaart. Leg het 
dessinpapier in de lengte neer en zet bovenaan de buitenrand 
van LR0701 erop vast. Stans/embos door de machine. Haal de mal 
van het papier en maak een vouw volgens voorbeeld, maak na 14 
cm weer een vouw. Zet de mal aansluitend aan de vouw vast en 
stans/embos door de machine. Snijd het midden aan de onder- en 
bovenkant op een hoogte van 14,3 cm bij (zie op de foto de twee 
smalle afvalstrookjes).

2 Stans/embos de binnenrand van LR0701 uit bruin dessinpapier.
Snijd groen dessinpapier (PK9174) van 14 x 13,8 cm. Zet bruin 
dessinpapier bovenaan achter groen vast en zet dit samen volgens 
voorbeeld aan de binnenkant van de kaart vast.

3 Neem de bruine strook (zie foto 1) van 6 x breedte A4. Sla deze 
om de kaart heen; goed opmeten. Maak de sluiting aan de voor-
kant. Werk de strook af met bruin kant. Stans/embos het lijstje 

(LR0709) uit gold. Plak het plaatje achter de opening vast. Stans/
embos de bloemen uit anjerwit, pearl white en ivory en bewerk 
ze met distressinkt en finger wax.

1
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1 Vouwwijze achterkant kaart: Snijd een strook vanille van 15 x 
29,7 cm (= breedte A4). 
Leg het papier in de lengte neer en zet bovenaan de buitenrand 
van LR0701 erop vast. Stans/embos door de machine. Haal de mal 
van het papier en maak een dalvouw op 17 cm en na 7,8 cm een 
bergvouw. De overgebleven cm worden naar achteren gevouwen. 

2 De onderkant/het uiteinde van vanille wordt afgewerkt met 
lint. 

3 Zet het lint onderaan vanille aan weerskanten aan de achter-
kant vast. Vouw de flap terug en zet deze vast.

4. Vouw de onderkant volgens foto terug en zet deze aan weers-
kanten op vanille vast. 
  
5 Voorkant kaart: Snijd dessinpapier van 21 x 15 cm. Leg het 
dessinpapier in de lengte neer en zet bovenaan de buitenrand 
van LR0701 erop vast. Stans/embos door de machine. Haal de mal 
van het papier. Leg het blokdessin op vanille (foto 4) en snijd de 
onderkant op de juiste hoogte af. Even goed meten. Stans/embos 
de lijst (LR0709) uit goud en zet het plaatje erachter vast. Stans/
embos zes bloemen uit pearl white en bewerk ze met distressinkt 
in de kleuren van het plaatje.

6 Onderkant kaart: Stans/embos de buitenrand van LR0701 uit 
karamel en de binnenrand uit vanille. Plak blokdessin achter de 
openingen van vanille vast. Zet karamel erachter vast.

7 Afwerking onderkant kaart: Stans/embos de buitenrand van 
LR0701 uit karamel van 15 x 17 cm. Haal de mal van het papier. 
Maak aan de onderkant van het patroon een rillijn en vouw het 
op: 1 cm, 2 cm en 2 cm. Snijd de rest van het papier eraf. Vouw in 
model. Zet de onderkant vast volgens voorbeeld. Plak als laatste 
het deel van foto 6 erop vast. 

Stans de standaard uit vanille en zet deze aan de achterkant vast.
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1 Vouwwijze kaart: Snijd een strook kerstrood van 14,5 x 29,2 
cm. Maak vanaf links de volgende vouwen: 7,2 cm bergvouw, 7 
cm dalvouw. Er blijft 15 cm over voor de achterkant van de kaart. 
Snijd een strook roze dessinpapier van 14 x 7 cm en zet deze 
aansluitend tegen de vouw op kerstrood vast. Zet het organza lint 
links op roze dessinpapier aan de achterkant van kerstrood vast.

2 Neem een vel roze dessinpapier (A4) uit het blok PB7060 en 
snijd het doormidden. Leg het dessinpapier in de lengte neer en 
zet bovenaan de buitenrand van LR0701 erop vast. Stans/embos 
door de machine. Haal de mal van het papier. Snijd de hoogte bij 
op 14,4 cm. Maak een vouw aansluitend onder het patroon en 
snijd het papier na 7 cm af.

3 Zet het dessinpapier op de flap vast volgens foto (zie kruis op 
foto). 
Snijd voor de achterkant roze dessinpapier van 14 x 14 cm. Zet het 
organza lint rechts op roze dessinpapier aan de achterkant vast. 
Plak roze dessinpapier vast op kerstrood.

4 Snijd een hagelwitte strook van 21 x 13 cm. Leg het papier in 
de lengte neer en zet bovenaan de binnenrand van LR0701 erop 
vast. Stans/embos door de machine. Haal de mal van het papier 
en zet de strook aan de andere kant met verwijderbare tape vast. 
Even goed meten. De ruimte tussen de twee patronen is 5,6 cm. 
Snijd de hoogte tussen de twee patronen op 11,5 cm bij. Vouw 
dubbel en plak het midden op elkaar vast.



5 Zet de ronde rand (LR0627) + binnenring vast op hagelwit. 
Stans/embos door de machine. De ring zorgt ervoor dat er een 
opening in het midden komt. Plak het plaatje erachter vast. Af-
werking achterkant cirkel: Stans/embos de ronde rand uit hagel-
wit. Zet hagelwit achter het plaatje vast. Plak het geheel volgens 
voorbeeld vast op roze dessinpapier. Duw de kerstrode flap (zie 
pijlen op foto) naar beneden en zet kerstrood op elkaar vast.

6 Zet het uiteinde van hagelwit achter de flap op roze dessinpa-
pier vast. (zie kruis op de foto)

Stans/embos de bloemen uit wit vellum en bewerk ze met finger-
wax: 913 en 6152 pearl. Laat de bloemen goed drogen. Vorm de 
blaadjes in model en zet de bloemen in elkaar. Stans/embos de 
blaadjes (LR0628) uit legergroen.


