
Koets

Wat heb je nodig:
- Craftables: CR1297 (Paard)
- Creatables: LR0271 (Swirls)
- Collectables: COL1357 (Uil)
- Stempelinkt: zwart
- Wit kaartenkarton: A4-vel
- Zilverkarton
- Plaksteentjes: JU0937 (roze)
- Foamblokjes
- Rilpen
- Scrapper’s rope
- Tacky Glue
- Zwarte gelpen

Design: Chantal 
chantalcrea.blogspot.nl

Werkwijze
1. Gebruik een A4-vel wit karton 
en print daarop de patronen of 
teken ze daarop na. 

2. Snijd/knip alle onderdelen uit. 
Snijd de smalle strook (de zijbalk) 
van 0,6 x 9 cm tweemaal uit. 

3. Ril het grote patroon (de koets) 
onder de kartelranden en vouw 
deze alvast om. Vouw het bankje 
ook alvast.  Bergvouw - berg-
vouw - dalvouw - dalvouw.

4. Ril de andere delen van het 
patroon langs de streepjeslijnen. 

5. Verklein het patroon van de 
koets op de printer ongeveer 15% 
of naar wens. Print het, knip het 
uit en neem het over op twee ver-
schillende velletjes dessinpapier. 

6. Plak het dessinpapier aan de 
binnen- en buitenkant van de 
koets. Laat het goed drogen; ver-
zwaar het eventueel met een dik 
boek om het mooi plat te krijgen. 

7. Leg na het drogen de koets 
met de buitenkant naar beneden 
en vouw de twee koetsgedeelten 
omhoog. Beplak de kartelranden 
en bevestig deze aan de binnen-

kant van beide koetsgedeelten. 
Nu zit de koets in elkaar. Laat 
hem goed drogen.

8. Plak dessinpapier van 0,4 x 9 
cm op de beide zijbalken. 

9. Stans/embos het paard twee-
maal met de stansmachine. Be-
inkt het oog, de staart, de manen 
en de andere details, terwijl het 
paard nog in de mal zit. Haal het 
paard uit de mal als de inkt droog 
is en teken met een zwarte pen de 
hoeven en kleur de staart verder 
in om deze helemaal zwart te ma-
ken. Knip kleine stukjes scrapper’s 
rope af om halsters voor de paar-
den te maken, plak ze met een 
beetje lijm op de hoofden van de 
paarden. Knip ook stukjes scrap-
per’s rope voor het paardentuig.

10. Stans de swirls twee-
maal uit zilverkarton. Knip 
ze op hetzelfde punt af.  
Stans een uil, of twee uiltjes 
als bruid en bruidegom, en 
plak hem/ze in elkaar. 

11. Plak de swirls volgens 
voorbeeld op de koetsdelen.

12. Bevestig een plaksteen-
tje in het midden van elk 

wiel. Plak de wielen daarna op de 
koets. 

13. Snijd een stukje karton van 4,5 
x 9 cm. Smeer de kartelranden in 
met lijm en bevestig het aan de 
voorkant van de koets. Smeer de 
onderkant van het bankje in met 
lijm en plak het op het brede ge-
deelte. Laat dit goed drogen. 

14. Bevestig de paarden aan de 
zijkanten van het stuk karton van 
4,5 x 9 cm. Plak de zijbalken met 
foamblokjes op de paarden. Plaats 
het uiltje achter het raam en 
eventueel een 
tweede uiltje 
op het bankje. 
Maak teugels 
van scrapper’s 
rope.
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