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Sending joy paperpad SL-SJ-PP10
Stansmal yvonne creations YCD10207
Kerst knuffel tekst stans CDECD0040
Standaard cirkel stans en cirkel met schulprand
Kerstroos stans
Card deco linnen rood A4
Rood spiegelkarton MD
Plakparels
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Snijd een stuk rood linnen van 10,5x27cm en 10,5x18cm.
Ril het deel van 10,5x18cm op de lange kant op 2 – 9 en 11 cm.
Vouw ze allemaal op de binnenkant met dalvouwen zodat je een vorm van een doosje krijgt.
Snijd design papier 10x11,5cm (binnenkant) 10x13cm voor de buitenkant, een stukje van 10x6,5cm
en een strookje van 10x1,5cm voor op het doosje.
Plak het stukje design papier van 10x6,5cm op het brede deel naast de 1e ril van 2cm.
Stans nu in het midden van het opgeplakte deel een standaard cirkel uit van 4 cm.
Plak het kleine strookje op het deel tussen de 2e en 3e rillijn.
Stans nu uit rood spiegelkarton een cirkel met schulprand, en stans daaruit weer de standaard
cirkel van 4cm, dit kun je eventueel ook in een keer doen door ze in elkaar te leggen,
Plak dit sier cirkeltje op gat op het doosje.
Plak het design papier binnen en aan de buitenkant op de kaart, het deel van 10x13cm komt op de
buitenkant.
Leg het doosje met de 2cm plakstrook met de rand tegen de middellijn op het onderste deel van je
kaart (plakrand naar boven wijzen) en met de buiten randen gelijk, klap je kaart dicht zodat je
doosje vast geplakt word, gebruik lijm of tape.
Klap nu het opgeplakte deel naar boven en herhaal de handeling maar nu lijm je het grote vlak van
het doosje, door wederom de kaart naar boven dicht te klappen.
Bij het openen van de kaart heb je nu een pop up doosje met gat erin om je nep kaarsje te plaatsen.
Snijd nu voor het onderste deel van de kaart nog een stukje design papier van 10x6cm en plak dit
op de ruimte onder het doosje.
Stans de tekst, 1x uit rood spiegelkarton en 1x uit rood linnen, plak deze precies op elkaar voor
extra dikte. Plak deze op de kaart.
Stans de auto uit rood spiegelkarton en de accessoires uit een restje gekleurd karton en plak deze
ook op de voorkant van de kaart. Gebruik een paar plakparels voor de lampen van de auto.
Versier de kaart verder naar eigen inzicht.
Tekst op voorkant is gemaakt op de pc in word.

Veel plezier met het maken van deze kaart
Sonja

