Flesje wijn uit de Provence
Benodigdheden :









Dutchdoobadoo shape art shield
Dutchdoobadoo card art wine bottle and glass
Dutchdoobadoo kaartenstandaard
Stansmal angel round Joy
Stansmal border angel Joy
Designpapier stamperia Provence
Stansmal vierkant lavendel Marianne Design
Karton : kerstgroen , Jade , violet , wit , zwart en bruin

Werkwijze :
1. Teken op violet het schild langs de buitenste rand , uitknippen
2. Teken op kerstgroen het schild af langs het 2e buitenste lijntje , uitknippen . plak deze op het violet
schild
3. Teken op designpapier langs het 3e buitenste lijntje het schild af , uitknippen , Teken een lijn vanaf
de linkse hoek boven de ronde inkeping tot de rechtse hoek boven de ronde inkeping
Knip het schild langs deze lijn door
4. Plak het bovenste stuk van het design op het kerstgroen
5. Teken op kerstgroen nogmaals het schild langs het 2e lijntje , uitknippen
6. Leg de border mal hierop met de punten tegen de hoeken boven de ronde inkepingen . Teken de
rand af langs de bovenkant en knip dit af
7. Plak het grootste deel van het groene schild op het complete schild , met enkel lijm langs de linker
en rechterrand , zodat je later bovenin labels kunt stoppen
8. Plak op dit groene deel het reed geknipte overgebleven deel van het schild
9. Stans de randmal uit in designpapier en plak dit op het groene schild langs de geknipte rand
10. Teken op kerstgroen de wijnfles af langs de buitenrand , uitknippen
11. Teken op jade de wijn af en het bovenste ellips vormpje extra , plak dit alles op de fles
12. Teken de dop op zwart en bruin en plak op de fles
13. Teken het label op wit , uitknippen en op de fles plakken
14. Teken het label nogmaals op het plaatje uit het designpapier , knip het iets kleiner uit en plak het op
het witte label
15. Bol de complete fles een beetje en plak hem op de kaart met dikke foamtape
16. Teken de cirkelmal langs de buitenste rand af op violet , uitknippen
17. Stans deze cirkel uit een plaatje van designpapier , plak zowel het midden als de gestanste cirkel
op het violet en plak het geheel met foamtape op de kaart
18. Stans 2x de lavendel uit kerstgroen en 2x uit violet
19. Knip de bloemen van het violet af en plak ze op de groene lavendel , plak beide bosjes op de kaart
20. Knip enkele labels uit het designpapier en stop ze bovenin de kaart
21. Teken de grootste kaartenstandaard af op violet , uitknippen en de middellijn rillen . plaats hierop de
kaart

