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A4 linnen karton bordeaux en oud blauw
Stansmal studio light slimline met hartjes
Stansmal craftemotions scharnieren
Designpapier Reprint slimline blossom
Mica
Bloemetjes en takjes
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Stans de grootste rechte slimline uit bordeaux
Stans de grootste rechte slimline , de hartjes en de 2e rechte slimline samen uit oud blauw
Plak de blauwe rand op de bordeaux rechthoek
Stans met de 3e rechte lijn het designpapier en plak dit op
Snij van bordeaux 23,5 x 12,5 cm , ril langs alle zijden op 3 cm , knip langs de lange zijdes
beide rillijnen in tot het kruispunt en knip het tot een wigje vanaf het vierkantje
Vouw alle zijdes naar binnen , plak de vierkantjes tegen de binnenzijde van de lange kanten ,
zo ontstaat een bakje
Plak het bakje op het midden van de slimline
Snij designpapier voor het bakje 4x 2,5 x 16,5 cm 4x 2,5 x 6 cm en 1x 6 x 16,5 cm . Beplak de
buitenzijden , de binnenzijden en de bodem hiermee
Snij van bordeaux 23,8 x 12,8 cm ril weer alle buitenzijdes op 3 cm en inknippen op de lange
zijdes
Stans uit het midden de kleinste rechthoek
Plak nu het bakje weer in elkaar
Snij designpapier voor de zijkanten : 2x 2,5 x 16,5 cm en 2x 2,5 6 cm , plak deze er op
Stans 4 kleine scharniertjes uit bordeaux en plak op elke hoek één
Stans met de buitenste rechte stans en de kleinste rechte stans een bordeaux slimline met
gat
Stans wederom een blauwe rand met hartjes ( zie punt 2) en plak deze op de rechthoek met
het gat
Stans met de 3e rechte mal en de kleinste designpapier met een gat , plak dit op de bordeaux
rechthoek
Stans mica uit met de 4e rechte stansmal en plak dit op de onderzijde van de bordeau
slimline met gat
Plak dit geheel op het deksel
Stans uit bordeaux de 4e rechte mal en de kleinste
Stans deze ook met de hartjes erbij uit oud blauw en plak dit op elkaar
Plak dit geheel met foamtape op je doosje
Versier met wat bloemetjes en takjes

