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Hieronder vind je de stap-voor-stap beschrijving van dit project: 

- Snij en ril de basiskaart volgens het patroon of volg de onderstaande handelingen: 

• Een rechthoekige kaart van 20 x 14,9 cm 

• Ril de kaart op de lange zijde op 5, 7 ½ , 12 ½ , 15 cm 

• Markeer op de korte kant 7,5 cm 

• Snij de 4 hoeken van de kaart ( zie ook het patroon als voorbeeld )  

Snij vanaf het gemarkeerde punt tot bovenaan de 1e rillijn. Doe dit ook aan de onderkant en aan 

de andere kant van het gemarkeerde punt tot aan de laatste rillijn. 

• Ril de diagonalen aan de linker en rechterkant va de kaart:  

 Van links boven naar beneden de 7 ½ cm rillijn 

 Van links beneden naar boven de 7 ½ cm rillijn 
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 Van rechts boven naar beneden de 12 ½ cm rillijn 

 Van rechts beneden naar boven de 12 ½ cm rillijn 

• Vouw alle rillijnen in de kaart: 

 De diagonale rillijnen zijn dalvouwen 

 De vertikale rillijnen zijn bergvouwen 

Doe dit voorzichtig en met beleid, om ervoor te zorgen dat de vouwlijnen mooi komen te zitten. 

Bewerk ze nog even na met een vouwbeen, om ze mooi strak te krijgen. 

- Snij de 2 ruiten en rechthoek uit het dessinpapier, volgens het bijgevoegde patroon. 

• Het rechthoek is 4,6 x 14,5 cm 

• De 2 driehoeken zijn 4,5 x 13,9 cm 

Beink de randjes en plak deze op de kaart. 

- Stans een vierkant uit het cardstock van en snij een vierkant uit van 6 x 6 cm. Plak dit vierkant op 

het uitgestanste vierkant, en bevestig dit op de kaart, iets boven het midden, op de middelste 

strook. 

- Stempel de stokstaartjes op Whisper White cardstock, kleur deze in, en pons ze uit met de 

labelpons. Plak dit label op het vierkant met dimensionals. ( voor het stempelen, heb ik het rechter 

stokstaartje afgeplakt, zodat ik deze niet meegestempeld heb. ) 

- Stempel het feestmutsje met een bijpassende kleur inkt, knip dit uit, en plak dit boven 1 van de 

stokstaartjes. 

- Stempel het woordje Hello, knip dit uit, en plak dit met dimensionals op de kaart. 

- Stans het woordje YOU 3 x uit cardstock, plak deze op elkaar en plak dit onder de stokstaartjes. 

- Stempel het rechter stokstaartje, kleur deze in, en plak deze met een feestmutsje onder op de kaart. 

 

 

 



 



 


