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Hieronder vind je de stap-voor-stap fotobeschrijving van dit project.
-

-

Snij het patroon van de kaart. Heb je een Cricut, gebruik dan het patroon, via de link Hieronder
vermeld. Heb je deze niet, dan kun je alsnog het patroon uitprinten op je cardstock, of natekenen,
en dan alsnog handmatig uitsnijden. Gebruik dan voor de halve cirkel die aan deel B vast zit,
gewoon een uitgeponste cirkel van 2 cm ( ongeveer ¾ inch ) en voor de kleine cirkel die erop zit,
een cirkel van 1,5 cm ( ½ inch )
In dit voorbeeld, is het grootste onderdeel gesneden uit Crumb Cake cardstock, en het kleinere deel
uit Soft Suede.
Snij een basiskaart van 21 x 14,9 cm uit Early Espresso en vouw deze dubbel.

-

Bestempel het grootste uitgesneden stuk met de cirkel stempel en de kleine tandwieltjes met Crumb
Cake cardstock.
Stans diverse tandwielen uit het Balmy Blue cardstock.
Stempel de auto met Memento Black ink op Whisper White cardstock, en stans deze uit.
Kleur de auto in met de Stampin’ Blends.
Stempel de tekst op een strookje Whisper White cardstock, en knip de uiteinde in, zodat je een
banner krijgt.

Werkwijze in elkaar zetten van de kaart:
-

Vouw de flapjes op het kleinere uitgesneden deel om. ( zo lijken het net luiken voor een raam. )
Steek de luikjes door de sleuven op het grootste stuk, en vouw ze naar binnen. Zo krijg je als het
ware 3 geleiders, waar de tag achter schuift.

-

Plak op 2 kleine flapjes op elke geleider 1 kleine dimensional.
Zorg er wel voor dat dit alles nog gewoon kan schuiven, dat de dimensional dus niet vast geplakt zit
op de basis zelf.

-

Plak op de dimensionals een aantal tandwielen.
Plak net aan de onderkant van de sleuven de banner met de tekst, en daaronder de auto met een
paar dimensionals, voor wat meer diepte op de kaart.
Werk de kaart verder af met de tandwielen. Let wel op, dat alles gewoon kan schuiven, dat de tag
naar boven en onder kan schuiven. Dus probeer regelmatig of alles nog werkt, voordat je het
daadwerkelijk vast plakt.
Stempel de tekst op de tag, en stempel of teken een pijl op de bovenkant van de tag, zodat
iedereen ook weet dat je dit omhoog kan schuiven.

-

Plak aan de achterkant rondom het label dimensionals, zodat je straks zeker weet dat het label
goed uit de kaart kan schuiven. Plak dit tenslotte op de basiskaart.

Link van de patronen
Cricut:
https://design.cricut.com/landing/project-detail/5ebc5022bbf13b0cb00c4c6a
PDF voor handmatig snijden:
http://www.destempelolifant.nl/wp-content/uploads/2020/05/slider-kaart-verspringend-Nina-Janssen.pdf

