Kantwerk
Benodigdheden :









Stansmal lace frame pm10188
Stansmal lace border pm1089
Stansmal pretty butterflys pm10193
Designpapier pretty flowers pmpp10029
Knipvel precious marieke pretty flowers cd 11582
Kaartkarton magnolia pink lkka557
Kaartkarton violet lkka518
Kaartkarton azalea pink lkk4k56

Werkwijze :
1.
2.
3.
4.
5.

Snij een kaart azalea pink 12,5 x 25 cm , vouw deze dubbel
Stans het lace frame uit in magnolia pink , plak dit op de voorzijde van de kaart
Snij het midden exact langs de stans uit
Snij nogmaals een kaart azalea pink van 12,5 x 25 cm
Ril deze op 6,25 cm (bergvouw) , 12,5 cm (bergvouw) en 18,75 cm (dalvouw)
Je krijgt dan van links naar rechts paneel 1 t/m 4
6. Plak paneel 1 tegen de binnen voorzijde van de kaart met het gat , met de zijkant tegen de midden
vouwlijn van de dubbele kaart
7. Snij van paneel 1 het gat weg tot de vouw met paneel 2
8. Plak paneel 4 tegen de binnen achterzijde van de dubbele kaart , de buitenste randen tegen elkaar
9. Stans beide lace borders uit in azalea pink
10. Snij ze van het karton met een plakrandje van ongeveer 0,5 cm
11. Plak de beide borders op de kaart , de smalle op paneel 2 , de brede op paneel 4
12. Snij 2x designpapier van 5,8 x 12 cm , plak deze op paneel 2 en paneel 4
13. Stans het lace frame nogmaals uit in azalea pink , gebruik alleen het binnenste vierkant
14. Plak dit op paneel 2 precies in het gat van de kaart
15. Teken op magnolia pink de binnezijde van het frame af en knip dit nog iets kleiner uit
16. Plak dit op het donkere vierkant
17. Knip en plak het plaatje in 3D op het vierkant
18. Stans wat vlindertjes in magnolia pink
19. Teken de vlinders langs de buitenzijde af op violet en knip ze uit , plak hierop de gestanste vlinders
20. Versier de kaart met de vlinders

