
Very purple doorkijk kaart 

Benodigdheden : 

✓ Linnen karton violet 

✓ Paper pad studio light “shades of love” 

✓ Mica 

✓ Paperpack Yvonne creations “very purple” 

✓ Stansvellen Yvonne creations “very purple” SB 10724 en SB 10726 

✓ Stansmal Yvonne creations “very purple”circles  

✓ Naar wens tekststempel en inkt 

✓ Dubbelzijdig breed tape 

✓ Plakparels 

Werkwijze : 

1. Stans 2x de buitenste mal samen met het losse cirkeltje uit een iets donkerder roze 

2. Stans 2x de 2e grootste mal uit iets lichter roze , teken langs de binnenzijde af en knip deze cirkel uit , plak 

beide ringen op de ringen uit punt 1 

3. Snij een cirkel uit mica van ongeveer 9,5 cm doorsnee , plak deze aan de achterkant van één van de eerder 

gestanste ringen . 

4. Snij een violet kaart van 19,5 x 13 cm , ril op 6,5 cm 

5. Plaats het losse cirkel stansje voor de helft op de kaart op het gedeelte van 6,5 cm . stans dit uit 

6. Snij roze papier 6 x 12,5 cm , leg dit op het smalle deel van de kaart , teken het half uitgesneden cirkeltje af 

en knip dit uit . Plak het dan op de kaart aan de voorzijde 

7. Snij designpapier 5,5 x 12 cm . snij hier ook de halve cirkel uit en plak het op het roze  

8. Snij roze papier 12,5 x 12,5 cm plak dit op de binnenkant van de kaart 

9. Snij designpapier 12 x 12 cm plak dit ook op de binnenkant van de kaart 

10. Plak de gestanste cirkel met het mica op de voorzijde van de kaart met het gat precies pas op de halve open 

cirkel  

11. Plak de andere ring tegen de achterzijde hiervan 

12. Neem een enkel stansplaatje , zet op de achterzijde eventueel een tekststempel , plak op de achterzijde 

dubbelzijdig kleefband en knip het gepast af 

13. Plak dit plaatje op het mica 

14. Plak 1 of 2 3D plaatjes langs de buitenzijde van de cirkel 

15. Werk eventueel af met wat plakparels  


