Variant op Joy to the world

Voor alle benodigdheden:
www.hobbykaartenpetra-shop.nl

Materialen:
Papicolor karton: original
zalmroze (25), smart
donkerbruin (615), brilliant
champagne (163), marble
witroze (64).
Pretty papers bloc: Cosy
Christmas PK9086
(muziek dessin),
Wintertime PK9100.
Snow paper CA3104,
Wit vellum, Glitter
Diamond
Knipvel: Mattie MB0131,
Winter Wonderland 3
IT563
Clear stamps: Vintage
Christmas CS0872,
Linnenkant K1006 crème,
Glittering Hearts K1037
crème,
Distress Ink: tattered rose, Vintage photo
Creatables: LR0276 Petra’s bridge
LR0280 Petra’s Heart
LR0281 Petra’s Corners
Craftables: CR1245 Tiny’s Swirls & Leaves 3
CR1255 Tiny’s mittens ( wanten )
CR1257 Tiny’s sled
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Werkwijze:
Snijd een strook van donkerbruin 29,5 x 17,5 cm. Maak de volgende vouwen: 1 cm dalvouw
(hier wordt het linnenkant op vast geplakt), 2 cm bergvouw, 2 cm dalvouw, 10 cm bergvouw
(is bovenkant), 10 cm bergvouw, 3,5 cm bergvouw. Er blijft 1 cm over.
Snijd van zalmroze 9,5 x 17 cm, van oranje dessinpapier 9,3 x 15 cm (plak dit aan de
rechterkant vast op zalmroze. Sluit onder aan en laat aan de boven-en rechter zijkant 2 mm
over voor een kaderrand), muziek dessin 9,5 x 8 cm (plak dit links/boven aansluitend op
zalmroze vast).
Snijd snowpaper 1,9 x 17,3 cm. Plak dit vooraan op donkerbruin vast.
Stans en embos:
- uit marble witroze met LR0280 eenmaal het frame. Stempel de tekst.
- uit champagne met LR0280 de twee hoeken en 1 keer het frame
(snijd het midden uit het frame en zet het met 3D kit vast op marble witroze).
- Uit Champagne met LR0276 vier maal de ronde boog en met LR0281 vier maal de hoek.
Zet het frame volgens voorbeeld met 3D kit vast. Volg hierbij de onderstaande stappenfoto’s .

www.hobbykaartenpetra.nl

Pagina 2 van 3

Laat het frame eerst goed drogen. Plak het daarna op de kaart vast. Let op: Plak de bovenkant
niet vast. Schuif het label in de kaart.

Snijd van zalmroze 9,8 x 17 cm. Plak
muziek dessin 9,5 x 14,7 cm vast op
zalmroze. Snijd van donkerbruin 9,8 x
12 cm. Vouw dit dubbel. Plak oranje
dessin 9,5 x 5,6 op donkerbruin vast.
Schuif het om zalmroze heen en zet het
aan de zijkanten vast. Laat het midden
open om er iets in te stoppen.
Stans de slee en wanten. Bewerk het plaatje in 3D.

Veel plezier met het maken van de kaart.

Petra.
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