Honey Beez
Benodigheden
- Een stuk linnen cardstock in de kleur beige van 24,5 x 30cm.
- Een stuk linnen cardstock in bruin, geel, zwart en groen (voor de tak, blaadjes, bijtjes en
honingpot.
- Paper Pad Studio Light Bright Gradients
- Een stukje mica van 14,9 x 2,9cm
- DDBD Build Up Bee 470.784.115
- DDBD mask Honeycomb 470.784.118
- DDBD Art Honey 470.784.114
- DDBD sticker Art Eyes 491.200.006 (al wat ouder)
- Dubbelzijdige foam tape
- Dubbelzijdige plakband
- lijm
- Distress inkt spiced marmalade, mustard seed en wild honey
- Kleine bloemetjes
- Honing snoepjes van bij Olleke Bolleke
Neem cardstock beige en snij een stuk van 24,5 x 30cm.
Ril in de lengte op 9 – 21 – 23,5 – 26,5 en 29 cm.
Op de korte kant ril je op 2,5 – 5 – 20 en 22,5 cm. In het middenstuk van 12cm zet je een stip op 9 cm
en trek je een lijn op de 1e en 2e rillijn.
In het 4e vak zet je vanaf de 2e rillijn en de 3e rillijn (lange kant) een punt op 1cm en van de 3e en 4e
rillijn (korte kant) op 0,5cm.
Om het sluitgedeelte te maken verdeel je het 3e en 5e vak in de helft (zie groene deeltjes op de
afbeelding).
Knip alle rode delen weg volgens afbeelding.

Neem nu het stukje mica en plak deze op de binnenkant van de opening.
Knip de hoekjes – in het blauw – weg.
Op de groene delen plak je tape op de goede kant van je linnen cardstock.
Vouw je doosje door eerst de 1cm vast te plakken, pas dan plak je de onderkant.
Nu heb je de basis van het doosje.
Als je nu de buitenste flap naar binnen vouwt, merk je dat deze iets te breed is. Snij daarvan een
klein stukje weg zodat de kaart mooi kan dichtgevouwen worden.
Van het designpapier gebruikte ik de kleuren geel en oranje.
Maak met de mask en distress inkt wat honinggraten. Bekleed hiermee het doosje, de binnenkant en
de buitenste flap van de kaart. Hiervoor heb je 3 stukken nodig van 8,5 x 14,5 cm.
Het doosje bekleed je eveneens met het zelfgemaakte designpapier, de zijstukken meten 2 x 14,5cm
De voorkant heb ik eveneens bekleed met de honingraten. Neem daarvoor een stuk van 3 x 14,5cm.
Van de onder- en bovenkant meet je 0,5mm, van de zijkanten 0,3mm. Deze rechthoek snij of knip je
uit en kleef het op de voorkant. Als dit te moeilijk lijkt, kan je de doos ook gewoon in de basiskleur
laten. Geen probleem!
Teken alle delen van de Build Up Bee in overeenstemmende kleuren cardstock en bouw de bijtjes op
naar wens. De vleugeltjes knipte ik uit vellum. Voor de oogjes gebruikte ik de DDBD eyes.
Voor de binnenkant gebruikte ik alleen de kleinste maat van de Honey tekst en plakte ik met
dubbelzijdige foam tape.
Nog een takje, blaadjes en wat kleine bloemetjes en je hoort de bijtjes zoemen.
Vul je doosje met lekkere honingsnoepjes.
Veel plezier!

