Love for music
Benodigdheden:








Basispapier: Card Deco linnen turquoise
Designpapier: Stamperia « Music »
Dutch Doobadoo Card Art Window
Distress inkt “vintage photo”
Ronde mal van 2cm doorsnede
2 splitpennen
Bijpassend lint

Werkwijze :
1.
2.

Teken de DDBD mal af op het basispapier en knip uit. Bewerk indien gewenst de randen
met inkt.
Teken nogmaals het middengedeelte uit basispapier (zie tekening – blauwe schaar).
Hoogte is 5,5cm

5,5cm
5

3.

4.
5.

6.

Ril beide zijkanten en onderkant op 0,5cm. Snij de hoekjes af.
Bewerk ook hier, indien gewenst, de randen met inkt.
Plak het geheel op het middelste gedeelte van het basismodel.
Teken op designpapier alle delen uit langs het tweede lijntje van de DDBD mal en knip
uit.
Opgelet: designpapier in spiegelbeeld knippen voor de panelen die de kaart sluiten!
Heb je de randen van het basispapier bewerkt met inkt, dan is het mooi als je ook het
designpapier bewerkt.
BELANGRIJK: nog geen designpapier op de zijpanelen aan de binnenkant plakken!!
Knip uit het designpapier 2 labels naar believen. Plak deze op het basispapier en knip
terug uit met een klein randje.
Maak een gaatje in elke label en versier met bijpassend lint.
Sluiten van de kaart:
a. Stans 4 keer een rondje uit basispapier. Maak een gaatje in elk rondje en plak ze 2
per 2 op elkaar. (ik gebruikte hiervoor de hole puncher hole maar eender welk toestel
is uiteraard goed).
b. Stans 2 keer een rondje uit het designpapier en maak ook hier in elk rondje een
gaatje. Kleef op elk basisrondje het rondje uit designpapier. Vergeet niet de rondjes
ook met inkt te bewerken.
c. De rondjes worden aan de voorkant op de panelen gezet.
Begin met linke paneel.

7.

Vanaf de binnenrand van de basiskaart zet je een punt op 2,5cm. Dat wordt de
plaats waar je een gaatje maakt.
Het lint steek je door het rondje en het gaatje in het paneel, met een splitpen zet je
dit alles vast.
Over de benen van de splitpen kleef ik altijd een stukje tape. Nu kan je het
designpapier aan de binnenkant van het paneel kleven. Door het stukje tape heb je
een gladder oppervlak (voel je de bobbel niet zo erg).
Nu doe je hetzelfde met het paneel aan de rechterkant. Uiteraard heb je hier geen
lint om door het gaatje te steken.
Om de kaart te sluiten draai je het lint aan de linkerkant rond het rondje aan de
rechterkant.
De achterkant van de kaart kan je eventueel ook bekleden met designpapier.
Hiervoor teken je op designpapier het middelste deel (langs het tweede lijntje) van de
DDBD mal, knip uit en plak op de basiskaart.
Veel plezier!

