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MD craft stencil milk carton by marleen PS8112
MD paperset fleurige groetjes PK9177
MD cats in love silhouet creatable LR0744
MD lady bugs LR0745
MD grass craftable CR1355
Patroon melkpak houder, controleer de afmetingen, kan per printer verschillen.
Florella bloemen zacht roze artnr:3866071
Mica
Linnen A4 old pink en middle green
Stukjes linnen, rood,groen,varen groen, wit, zwart, Kraft cappuccino.
Stukje lint,
Optioneel: cirkelstans, met enof schulprand, hart stansje.

Werkwijze melkpakjes.
➢ Teken de melkpakjes 2x af op een A4 old pink.
➢ Knip ze uit, ril en vouw de pakjes in elkaar.
➢ Snijd 8x design papier van 4 x 5,5 cm en 4x design papier 2,4 x 4 cm, plak deze op de
linnen kant van de pakjes.
➢ Teken aan de binnenkant op 3 vlakken een hartje af, snij deze uit. Je kunt ook een hart
stansje gebruiken hiervoor.
➢ Laat de zijde waar de plakrand zit dicht (geen hartje)
➢ Knip het stukje van het plakrandje af dat uit het hartje steekt wanneer je het pakje dicht zou
plakken.
➢ Snijd 6 stukjes mica van 4,2 x 4,5 cm, plak deze aan de binnenzijde over de hartjes vast
met dubbelzijdige tape van 3 mm
➢ Plak de zijnaad van het klepje (boven de plakstrook) dicht met een strookje van 2,2 x 1,5
cm, ril deze op de 1,5 cm zijde op 7mm en plak deze aan de binnenzijde aan één kant van
de open naadjes, dit geeft de pakjes meer stevigheid en is netter afgewerkt.
➢ Plak nu de pakjes dicht dmv de plakstrookjes.
➢ Plak de bodem van de pakjes dicht.
➢ Maak de bovenkant van de pakjes dicht met een lintje zodat je de pakjes nog kunt vullen
met wat lekkers.
➢ Stans 2 katjes uit een stukje zwart linnen, 1 uit wit linnen en 1 uit kraft cappuccino en plak
de zwarte katjes een beetje verspringend als schaduw achter de witte en de kraft katjes.
➢ Stans 2x 2 lady bugs uit rood voor de vleugeltjes en zwart voor de lijfjes, maak de stipjes
zwart.
➢ Stans 4 of 5 x de klaver uit varen groen, en 3x de grasrand uit groen.
➢ Breng de decoratie aan als de pakjes in de houders staan.

Werkwijze melkpakjes houder
Controleer de afmetingen aub, bij het uitprinten kunnen ze afwijken, voor de zekerheid staan de afmetingen
erbij genoteerd. Anders passen de melkpakjes er niet in.

➢ Teken het patroon 2x op A4 middle green. Knip ze uit.
➢ Ril de stippellijnen en vouw de bakjes in elkaar.
➢ Snijd 2x design papier van 11,5 x 4,5 cm en plak dit voorlopig alleen vast aan de bovenste
helft van de lange delen, op de gladde kant van de strook.
➢ Snijd, stans of pons er een cirkel uit beide delen, let op dat ze precies over elkaar uit
gesneden worden, dit word het handvat.
➢ Stans een open cirkel met schulprand uit old pink en plak deze aan beide zijden over de
gaten voor een mooie afwerking, (optioneel, je kunt deze stap ook overslaan).
➢ Snijd 4x design papier van 4,5 x 4,5 cm , meet de schuine kanten af op je design papier
van je bakje en snijd het design papier op maat.
➢ Snijd 2 x design papier van 4,5 x 2 cm en plak dit op de kleine vakjes voor op de bakjes.
➢ Plak nu de bakjes in elkaar, eerst de plakstrookjes op de lange stroken onder het losse deel
design papier, plak daarna dit design papier vast op de plakrandjes zo zijn ze mooi
weggewerkt.
➢ Plak nu de voorste kleine strookjes van de bakjes dicht, als het goed is past het pakje er
precies in.
➢ Plak ze nu met de ruggen tegen elkaar vast, je hebt nu een draagtray voor je melk pakjes.
➢ Versier de melkpakjes en houder verder volgens voorbeeld of naar eigen inzicht.
➢ Knoop een stukje lint met een strik door het handvat.
➢ Een leuk aardigheidje om met Valentijn of voor een verjaardag cadeau te geven,
➢ Veel plezier met het maken van dit projectje.
Lieve groetjes sonja.
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