
3-luik slimline London’s calling 

Benodigdheden : 

✓ Dutchdoobadoo triptuch bow 

✓ Ciao bella london’s calling paper pad 12” , creative pad A4 en fussy cut pad 

✓ Stansmallen craft emotions frames round magic pearl , big nesting die deckle oval en metal garden fence 

✓ Kaartkarton linnen taupe 

✓ Zilver karton 

✓ Mica 

✓ Schudsneeuw 

Werkwijze : 

1. Teken de ddbd mal langs de buitenkant af op taupe karton , ril ook beide rillijnen . knip de kaart uit 

2. Teken op 12” designpapier de mal langs de binnenste lijnen , knip uit , leuk is als er huisjes op het middelste 

luik staan , in dat geval kun je langs de bovenste rand van de huisjes afknippen  

3. Teken het middelste paneel nogmaals af langs de binnenste lijn op designpapier , uitknippen en plak dit 

alvast op het middelste paneel 

4. Plak het middelste paneel met de huisjes langs de onder- en zijkanten vast op punt 3 , zodat er labeltjes 

bovenin kunnen , deze kun je knippen uit het A4 creative pad 

5. Plak de andere panelen ook op hun plek 

6. Teken nogmaals de 2 grote panelen langs de binnenste lijnen af op designpapier , deze komen op de 

achterkant van de kaart , links en rechts 

7. Stans uit taupe ovalen uit , de 2e en 3e grootste samen , zodat je een kader krijgt 

8. Stans het 2e grootste ovaal uit mica en uit een mooi plaatje van de stad 

9. Plak het kader op het mica en plak dit met schudsneeuw er tussen met dikke foamtape op het plaatje 

10. Plak het geheel op de achterkant van de kaart , het rechterpaneel , zodat jet het links krijgt als je de kaart 

omdraait 

11. Bewerk de rest van dit paneel met knipplaatjes en een zilver gestanst hekje 

12. Op het andere paneel plak je een taupe cirkel (grootste stans) met daarop de 2e cirkel met gaatjes verhoog 

en een rond plaatje 

13. Ook dit paneel bewerken met knipplaatjes  


