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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.

Voor alle kaarten: Stans LR0741 (Petra’s Winter Circle) uit ha-
gelwit karton. Haal het papier voorzichtig uit de mal. Stans het 
plaatje met de ronde ring (LR0741) uit het knipvel en plak het in 
het midden op hagelwit vast. 
Tip: Smeer de mal even in met een droog blokje zeep. De mal 
wordt hierdoor gladder, waardoor het papier makkelijker uit de 
mal gehaald kan worden.

Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Neem een lichtgrijs A4-vel. Snijd een strook van 17 (hoog) x 29,7 cm (= breedte A4-vel). Vouw vanaf links: 
12,5 cm dalvouw, 12,5 cm dalvouw. Er blijft 4,7 cm over voor de flap aan de rechterkant. Deze wordt later 
teruggevouwen. Snijd voor de binnenkant van de kaart paddenstoelendessinpapier van 16,6 x 12 cm en 
plak dit op lichtgrijs vast. Vouw de lichtgrijze flap over het paddenstoelendessin en zet deze aan boven- en 
onderkant vast (midden open laten). Snijd twee stroken van blokdessin. Links: 17 x 3 cm, rechts (voor de flap) 

17 x 3,6 cm. Zet aan weerskanten een kantje achter het blokdessin 
vast. Plak de stroken op lichtgrijs vast volgens voorbeeld. Linker-
strook: Let op: Laat het kantje aan de linkerkant uitsteken.

Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Snijd een strook platinum van 21 (hoog) x 29,1 cm. Vouw dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 5 
cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5 cm. Vouw beide flappen naar binnen toe. 
Wacht met vastzetten. Snijd voor de binnenkant 2x donkerbruin dessinpapier (let op: leg het patroon in de 
breedte) van 12 x 14 cm en 2x voor de flappen dessinpapier met paddenstoelen van 4,5 x 14,4 cm. Plak het 
volgens voorbeeld (zie foto) vast. Vouw de flappen naar binnen toe en zet deze aan weerskanten vast (mid-
den openlaten). Draai nu de kaart: de vouw komt boven.

2. Voorkant kaart. Werk van onderen naar boven: Snijd zilverkleurig soft glitterpapier 
van 14 x 15,5 cm, paddenstoelendessinpapier van 13,5 x 15 cm, lichtgrijs van 11,8 x 12,9 
cm en donkerbruin dessinpapier van 11,4 x 12,4 cm. Snijd een strook wit vellum van 4,5 
x 12,9 cm. Schuur de bovenkant van het vellum en zet dit op donderbruin in het midden 
vast. Zorg ervoor dat de lijm (achter het vellum) onder het plaatje komt. Plak de winter-
cirkel met het plaatje erop vast. Stans de blaadjes uit olijfgroen en de bloem uit vellum en 
bewerk deze met vingerwax.

3. Stans de bomen 1x uit olijfgroen en 1x uit lichtgrijs. Plak het lichtgrijs verspringend op 
olijfgroen vast. Bewerk het lichtgrijs met vingerwax en schudsneeuw. Stans de konijntjes 
uit de effen bruine achterkant van dessinpapier. Snijd een smal strookje donkerbruin des-
sinpapier en zet dit op lichtgrijs vast. Plak de bomen volgens voorbeeld op de kaart vast. 
Laat de onderkant hierbij 2 mm uitsteken. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.



1 en 2. Stans met LR0685 beide mallen 1x uit lichtgrijs. Laat 4,5 cm aan het papier zitten. Snijd het 
midden van lichtgrijs bovenaan op 8,1 cm recht af. Plak lichtgrijs in het midden op elkaar vast. Stans 
met LR0685 beide mallen ook 1x uit sneeuwpapier. Plak het sneeuwpapier verspringend met 3D-kit 
op het lichtgrijs vast. Zorg ervoor dat de onderkant links en rechts gelijk is.

3.  Plak de wintercirkel met het plaatje erop vast. Stans de blaadjes en larix uit olijfgroen en de 
bloem uit hagelwit en vellum en bewerk deze met vingerwax.  
Laat het heel goed drogen.

4. Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Snijd een strook platinum van 21 (hoog) x 27 cm. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de hele breed-
te) op 3,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 3,5 cm. Vouw beide flappen 
naar binnen toe. Wacht met vastzetten. 
Gebruik voor deze kaart de voorkant (is met patroon) en achterkant (is effen) van rood dessinpa-
pier. Snijd voor de binnenkant 2x rood dessinpapier van 17 x 13 cm (let op: plak het patroon in de 
breedte) en 2x voor de flappen effen rood dessinpapier van 2,9 x 13,2 cm (dit is de achterkant van 
het vel). Plak het volgens voorbeeld (zie foto) vast. Tip: afwerking flappen. Zet eerst aan de boven-
kant van de flap dubbelzijdig tape vast. Plak daarna het effen rood vast. Zet het kant bovenaan op 
het dubbelzijdige tape vast en vouw het kant om de flappen heen. Zet het kant aan de achterkant 
aan weerskanten van de flap vast. Vouw de flappen naar binnen toe en zet ze aan weerskanten vast 
(midden openlaten). Draai nu de kaart, de vouw komt boven.

5. Voorkant kaart. Werk van onderen naar boven: Snijd effen rood dessinpapier van 12,9 x 17 cm, 
rood dessinpapier van 12,4 x 16,4 cm en donkerbruin dessinpapier van 12,4 x 8,4 cm
Werk de kaart volgens voorbeeld af. 
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