Timeless
Benodigdheden :







Linnen karton : cappuccino en choco
Designpapier : stamperia Journal
Mica
Stansmal crealies fantasy shape F
Stansmal craftemotions branches
Adhesive pearls bruin

Optioneel :
 Nuvo glittermarkers goud , bruin en zilver
 Nuvo crystal glaze
Werkwijze :
1. Snij een cappuccino kaart 14,5 x 29 cm , vouw hem in het midden
2. Snij een cappuccino kaart 14,5 x 14,5 cm . Bevestig deze met verwijderbare plakband op de
binnenkant van het voorpaneel van de dubbele kaart
3. Stans de 3e grootste mal uit de dubbele voorzijde en haal ze van elkaar
4. Snij 2x designpapier 14 x 14 cm
5. Leg ze op de delen met een gestanst gat , leg de mal precies in het gat en teken de binnenzijde af .
haal dan het cappuccino karton er af en leg de mal terug op het designpapier , precies pas op het
afgetekende deel , teken dan langs de buitenzijde van de mal af en snij dit uit , bij beide panelen
6. Snij mica 14,5 x 14,5 cm . Plak dit tegen de binnen voorzijde en plak daartegen weer het vierkant
met het gat . let wel goed op dat het gat precies klopt
7. Stans uit cappuccino de 5e grootste mal 2x . plak dit midden in het gat op het mica , voor en achter
8. Leg deze stans op de restjes designpapier en teken de binnenkant af , plak deze stukjes op de
cappuccino stansjes
9. Snij design 14 x 14 cm , plak dit binnenin tegen de achterzijde
10. Knip designplaatjes uit , en stans enkele choco takjes . plak alles verhoogd op de voorzijde van de
kaart , op de binnenzijde links , zodat alles netjes is afgewerkt en aan de rechterkant
11. Plak wat bruine plakparels en bewerk eventueel de plaatjes met de glittermarkers waar nodig .
12. Indien gewenst kun je ook nog met de cryhstal glaze wat accenten geven

