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Kaart 1
Maat: 14,8 x 15,7 cm

Algemene werkwijze: 
Het pearl paper (CA3166) heeft aan de voorkant een parelmoerglans. Let 
op: deze kant komt boven. De bloemen (CR1529) zijn gestanst uit dit papier 
en bewerkt met distressinkt. De glanslaag zorgt ervoor dat de kleuren mooi 
in elkaar overlopen. Door meerdere laagjes inkt over elkaar aan te brengen 
wordt de kleur donkerder. 
De voorkant- en de effen achterkant van de vellen uit van bloc PK9160 zijn 
gebruikt. De vellen zijn aangegeven met nummers.

Werkwijze:
1. Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Neem één A4-vel van bloesem. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de hele 
breedte) op 5,2 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede 
van 5,2 cm. Vouw de flappen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. 
Snijd tweemaal van dessinpapier met patroon (nr. 2) 15 x 14,2 cm en voor de 
flap tweemaal van roze dessinpapier met patroon (nr. 5) 4,8 x 14,7 cm. Plak 
het volgens voorbeeldfoto vast. 
Tip: afwerking flappen. Zet eerst aan de bovenkant van de flap dubbelzijdig 
tape vast op bloesem. Plak daarna de roze strook dessinpapier vast. Zet het 
kant bovenaan op het dubbelzijdig tape vast en vouw het kant om de flap-
pen 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).

2. Draai de kaart volgens foto, de middenvouw komt boven, met aan de 
linkerkant de flappen.
 
3. Voorkant kaart. Snijd van effen dessinpapier (nr. 2) 14 x 15,1 cm en van 
dessinpapier met patroon (nr. 2) 13,5 x 14,5 cm. Snijd een strook van roze 
met patroon (nr. 5) 13,5 x 6 cm. Zet het kant erop vast. Plak aan weerkanten 
achter effen dessinpapier (nr. 2) aan de linkerkant roze kant (K1020) en aan 
de rechterkant mintkleurig kant.
Stans/embos het frame (LR0564) uit pearl paper en de buitenrand uit effen 
papier (nr. 4). Plak het plaatje in het midden achter pearl paper en zet dit 
met 3D-kit vast op het effen papier (nr. 4). Laat goed drogen. Stans/embos 
zes bloemen uit pearl paper en bewerk ze met distressinkt. Stans/embos de 
besjes uit koper en de takjes uit groen papier. Werk de kaart volgens voor-
beeld af.



Kaart 3
1.  Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Neem een zalmkleurig A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de hele 
breedte) op 5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 
5 cm. Vouw de flappen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. 
Snijd tweemaal van dessinpapier met patroon (nr. 2) 14,5 x 14,4 cm en voor 
de flap tweemaal van gebloemd dessinpapier (nr. 1) 4,5 x 14,8 cm. Plak het 
volgens voorbeeld foto vast. Tip: afwerking flappen. Zet eerst aan de boven-
kant van de flap dubbelzijdig tape vast op zalm. Plak daarna de strook met 
bloemen 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 weerskan-
ten van de flap vast. Vouw de flappen naar binnen toe en zet ze aan weers-
kanten vast (midden openlaten).

2. Voorkant kaart. Snijd van dessinpapier met patroon (nr. 2) 15,5 x 14,5 cm. 
Plak dit op de voorkant van de kaart vast. Snijd van gebloemd dessinpapier 
(nr. 1) een strook van 6,5 x 14,5 cm en een effen strook (nr. 6) van 7 x 14,5 cm. 
Plak het volgens voorbeeld vast. Stans/embos met LR0627 de grote rand uit 
pearl paper en bewerk deze met distressinkt weathered wood. Stans/embos 
de ronde rand met twee mallen tegelijk uit koper. Zet het plaatje achter de 
opening vast. Plak de rand met 3D-kit vast op pearl paper. Stans/embos de 
amaryllis uit zalmroze, champagne en red lacquer. Bewerk de bloemen met 
distressinkt Victorian velvet en vinger wax. Werk de kaart volgens voorbeeld 
af. 

Kaart 2
1. Vouwwijze kaart. (zie foto binnenkant kaart).
Neem een zalmkeurig A4-vel. Snijd de breedte af op 29 cm. Vouw het dubbel 
en weer open. Ril (de hele breedte) op 4 cm vanaf onderen. Maak onderaan 
op de vouw een snede van 4 cm. Vouw de flappen naar binnen toe. Wacht 
met vastzetten. Snijd tweemaal van dessinpapier met patroon (nr. 6) 14,7 x 
14 cm en voor de flap tweemaal van dessinpapier met patroon (nr. 2) 3,4 x 
14,3cm. Plak het volgens voorbeeld foto vast. 
Tip: afwerking flappen. Zet eerst aan de bovenkant van de flap dubbelzijdig 
tape vast op zalm. Plak daarna de strook dessinpapier vast. Zet het kant bo-
venaan op het dubbelzijdig 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 de kaart, de middenvouw komt boven, met aan de linkerkant de flap-
pen.

2. Voorkant kaart. Snijd van dessinpapier met patroon (nr. 6) 13,9 x 16,6 cm. 
Zet dit op de voorkant van de kaart vast. Snijd een effen strook (nr. 2) van 
14,3 x 6 cm en één met patroon (nr. 2) van 14,3 x 5,5 cm. Plak de stroken op 
elkaar vast en zet ze volgens voorbeeld (1 cm vanaf de linkerkant) op zalm-
kleurig dessinpapier vast. 
Stans/embos LR0741 uit pearl paper. Haal het papier voorzichtig uit de mal. 
Stans het plaatje met de ronde ring (LR0741) uit het knipvel en plak het in 
het midden erop vast. Stans/embos de tak (LR0629) van de katoenplant uit 
bruin en de bloemen uit een watje. Werk de kaart volgens voorbeeld af.


