Winter Charme mini album
Benodigdheden :
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Wit linnen karton
Sneeuwpapier
Stansmal Jeanine’s art landscape
Stansmal Jeanine’s art snowflake nesting die
Stansmal Jeanine’s art landscape border
Stansmal poinsettia
Stukje lint
Wit roosje

Werkwijze :
1. Snij een witte kaart van 12,5 x 27 cm , ril deze op 12,5 , 13,5 en 14,5 cm . Vouw dal , berg en dal
2. Plak de 2 delen van 1 cm breed tegen elkaar vast
3. Snij een witte kaart van 12,5 x 12,5 cm , leg de mal van het berglandschap ongeveer op het
midden. Leg de mal met de onderste rand net over je platen van de snijmachine heen , zodat deze
niet wordt gestanst , maar alles aan het kaartje blijft zitten
4. Plak dit landschap met 1 mm foamtape op de binnen achterkant van je albumpje
5. Snij 2 witte kaarten van 12,5 x 12,5 cm , stans uit beide een vierkant , het middelste vierkant van de
serie . Stans het precies uit het midden
6. Stans het huisje uit wit , plak dit in het gestanste vierkant van 1 van de kaarten en plak beide
kaarten tegen elkaar , maar zorg dat het middelste centimeter-flapje in je album er tussen zit , zo
krijg je een bladzijde
7. Snij een kaart van 12,5 x 12,5 cm , stans ook hier weer zo’n vierkant uit , leg deze kaart op het
voorpaneel van het albumpje en teken het binnenste vierkant af en snij dit uit
8. Stans het malletje met de hertjes uit wit en plak dit in het gat , plak aan de binnenkant van de
voorzijde een stukje lint om straks het album te kunnen sluiten , plak daarna de losse kaart met het
gat er op
9. Stans 5x het sneeuwvierkant samen met het grootste vierkant en plak deze op elke bladzijde van je
album en op de voorkant
10. Snij een kaartje 12,5 x 12,5 cm , plak een stukje lint op de achterzijde van je album , plak dan het
losse kaartje op de achterzijde , maar doe dat enkel aan de 2 zijkanten en aan de onderkant met
lijm of tape
11. Snij een paneel 12,5 x 12,5 , leg de mooie randjesmal tegen de bovenzijde , teken de bovenste kant
af en knip het uit
12. Stans het randje uit en plak dit op het kaartje
13. Teken aan beide zijkanten van het kaartje 1,5 cm af en knip dat af tot aan het mooie randje , stop
dit label in de achterzijde van het album , het randje steekt er nu mooi bovenuit
14. Stans een poinsettia uit sneeuwpapier , wat blaadjes uit wit , plak deze op de voorzijde van het
albumpje met in het midden een wit roosje

