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o Wanneer je cardstock gebruikt als basis dat je wil bestempelen, doe dat als eerste. 
Wil je de zijkanten beplakken met DSP, kan dat het beste achteraf. Zie ook notitie in 
onderstaande beschrijving. 
 

o Snij een strook cardstock van 5 x 9 ½ inch 

o Ril de strook op het Simply Scored Scoring Tool met de lange kant tegen de bovenkant: 

1 ½- 3 ½ - 5 – 5 ¼- 5 ½ - 5 ¾- 6- 6 ¼ - 6 ½ - 6 ¾ - 7 – 7 ¼ - 7 ½ - 7 ¾ - 8 inch 

 
 

o Draai het een kwartslag naar links. Ril de strook met de korte kant tegen de bovenkant: 

1 ½ - 3 ½ inch 

 

o Laat de strook precies zo liggen en ril nogmaals 2 lijnen: 

1 ¼ - 3 ¾ inch 
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LET OP, RIL DEZE VANAF DE BOVENKANT TOT AAN DE 5 INCH LIJN DIE JE EERDER 

GEMAAKT HEBT. Zie ook voor verduidelijking de tekening. Dit is tot en met de lijnen 

die een kwart inch van elkaar liggen. (Op de foto zie je dat je dan eigenlijk 4,5 inch naar 

beneden moet rillen, als je een scoreboard gebruikt.) 

 
o Leg de strook weer neer in de begin positie. Ril nu op 1 en 4 inch, maar alleen aan de 

boven en onderkant. Het middenstuk dus niet meenemen met de rillijne!!! 

Eventueel kun je het 180 graden draaien, voor de onderkant. Dat maakt het net  wat 

makkelijker. 

 

 
 



 
 

o Snij of knip nu de delen weg die je niet nodig hebt. Voor referentie, zie hier ook weer de 

bijgevoegde tekening. Zorg ook dat je de smalle strook van deel B inknipt aan de 

buitenkant. Dit zijn straks de plakstrookjes om de cirkel ertegenaan te plakken. 

 

 
 

o Vouw de rillijnen. 

o Plak de onderkant van het doosje in elkaar.  ( is onderdeel A) 

 

 
 

o Pons aan de voorkant met de scalloped tag topper pons een mooie rand. ( onderdeel C) 

o Pons 2 cirkels van 2 inch uit hetzelfde cardstock als de basis voor het doosje 



o Vouw de cirkels dubbel. 

 

 
o Vouw de plakstrookjes naar binnen, en plak een voor een deze tegen de binnenkant van 

de halve cirkel aan. Begin aan de achterkant. 

 

 
 

 
 

o Plak de andere helft van de cirkel aan de binnenkant over de plakstrookjes. Dit geeft 

gelijk meer stevigheid. 



 
 

o Doe hetzelfde nu ook voor de andere kant. 

 

TIP: plak ongeveer 3 strookjes tegelijkertijd. Dat maakt het wat gemakkelijker, 

aangezien het best wel een gepriegel is om het mooi te krijgen. 

 

o Beplak de zijkanten van de hutkoffer met DSP, indien van toepassing. 

 

o Voor de sluiting van het doosje  houd het doosje gesloten. Teken af waar je een brad 

door de opening kunt steken, en bevestig er een brad doorheen. 

o Versier het doosje verder naar je zin. 



 

 

Heel veel succes ermee, laat je het me weten als er ergens iets niet klopt, of onduidelijk is? Het is 

toch altijd moeilijk om het goed en duidelijk uit te leggen. 😉 Stuur dan je vraag via facebook of mail 
naar stempel.nina@gmail.com 
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