Romantische handwerk-geschenkkaart
Benodigdheden :







Karton linnen card deco mokka 30,5 x 30,5 cm
Karton linnen card deco zwart A5
Designpapier scrapboys sewing love 30,5 x 30,5 cm
Dutchdoobadoo sewing machine 470.713.800
Stukje lint oud roze
Stukje garen
• 4 klosjes stich en do
• 1 hobbyjournaal schaartje
• Borduurnaalden
• Een meetlint ( Hema )

Werkwijze :
1. Snij 2 panelen mokka van 17 x 15 cm
2. Snij een reep mokka van 15 x 6,2 cm , ril deze aan weerzijde op 2 cm
3. Voorpaneel : leg hierop de mal van de naaimachine , met de onderkant tegen de rand , teken de
middelste opening af en snij deze uit
4. Snij een designpapier voor de voorzijde 14,5 x 16,5 cm
5. Plak een stukje lint op het voorpaneel op het midden van rechtse de korte zijde
6. Plak het design op het paneel en snij dan het gat er uit
7. Plak aan de achterzijde de reep langs de korte kant met 1 pakstrook
8. Snij nog een designpapier voor dit paneel ( binnenzijde ) van 14,5 x 16,5 cm , opplakken en weer
het gat er uit snijden
9. Plak tegen de strook aan de andere zijde het andere paneel
10. Plak hierop ook een stukje lint aan de rechtse korte kant
11. Snij designpapier van 14,5 x 16,5 cm en plak dit op het paneel aan de binnenzijde
12. Teken de naaimachine langs de buitenzijde af op zwart karton en knip het uit ( ook het gat in het
midden)
13. Teken op designpapier langs de binnenste rand de bovenkant van de naaimachine , uitknippen en
op het zwart plakken
14. Teken op mokka de onderste rand van de naaimachine langs de binnenrand , uitknippen en op het
zwart plakken
15. Doe wat garen rond het klosje van de naaimachine , dit kun je aan de achterzijde vast plakken met
een plakbandje
16. Knip een mooi label uit het designpapier
17. Plak de naaimachine op de voorkant van de kaart met foamtape , zodat het label in de linkerhoek er
tussen kan geschoven worden
18. Pimp de voorzijde nog een beetje op met losse stukken geknipt uit het designpapier
19. Snij nog 2 repen designpapier voor de strook tussen de panelen , van 1,8 x 14,5 cm , plak deze op
de buiten – en de binnenzijde
20. Doosje voor 4 klosjes garen : snij een strook mokka 15 x 5,7 cm
21. Ril gemeten vanaf de korte kant op 1 cm , 32 cm , 11.8 cm en 14 cm
22. Ril gemeten van een lange kant op 1cm en 3.2 cm
23. Knip dan het blokje van 1 cm weg en de 3 blokjes rondom , aan beide zijdes
24. Vouw alles naar binnen en plak de plakstroken van 1 cm vast waar die elkaar overlappen
25. Plak het geheel met de plakstroken aan de binnenzijde van de kaart , tegen de onderkant , 2 cm
vanaf rechts , zo piepen straks de klosjes garen door het gat van de voorzijde
26. Doosje voor het meetlint : snij een reep mokka van 7,2 x 7 cm
27. Ril gemeten vanaf de kortste zijde op 1 cm , 2.5 cm , 4.7 cm en 6.2 cm
28. Ril gemeten van de langste zijde op 4.5 cm en 6 cm
29. Herhaal punt 23 en 24
30. Plak het geheel tegen de onderkant , links van de klosjes aan de binnenzijde van de kaart
31. Doosje voor de schaar : snij een strook mokka van 6 x 6.5 cm

32. Ril deze vanaf de lange zijde op 1 cm , 2 cm , 3.5 cm en 4.5 cm
33. Vouw alles naar binnen en plak de strook van 1 cm tegen die van 1,5 cm , zodat een kokertje
ontstaat , plak het geheel aan de binnenzijde van de kaart , ietwat schuin , zodat de schaar er niet
uit valt
34. Doosje voor naalden : snij een reep mokka van 7.5 x 7 cm
35. Ril deze vanaf de lange zijde op 1 cm , 1.5 cm , 5.5 cm en 6 cm
36. Ril vanaf de korte zijde op 6 en 6.5 cm
37. Herhaal punt 23 en 24
38. Plak het geheel aan de binnenzijde van de kaart op het linkerpaneel , tegen de onderkant
39. Knip een label uit designpapier , plak hierop het mica waar de naalden in zitten , stop het in het
gepaste doosje
40. Snij designpapier voor op de doosjes :
3.5 x 5.5 cm , 1.7 x 4 cm , 8 x2 cm en 6 x1 cm , plak deze op de doosjes
41. Knip wat versiering voor de linker binnenzijde van het designpapier en plak dit op
42. De kaart kun je dicht maken met de strik aan de rechterkant

