Vogelkaart

Wat heb je nodig:
Papicolor karton: original fiëstarood (918), donkerbruin (938), legergroen (954), lichtgrijs
(957)
Metallic steel (332), platinum (335), botanic (336), red laquer (337)
Pretty papers bloc: Weathered wood PK9155
Knipvel: Christmas Birds VK9567
Dutch Shape Art Shape Art Square 2 470.713.111
Glansparels rood D110, diamond gems rood/groen JU0954
Distressinkt: peeled paint, barn door, pumice stone, Memento: toffee crunch, witte
stempelinkt
VV1010 Organza lint wit met leafy/blaadjes 34mm.
Creatables: LR0395 border set (wave) – achterkant kaart
LR0438 Petra's Larix
LR0478 Hibiscus & tropical leaves
LR0539 Petra’s Amaryllis
LR0540 Petra’s Botanical circle
Craftables: CR1374 Box Card (tak)
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Werkwijze:
* 1. Teken van de Dutch Doobadoo-mal de buitenste rand na op steelkarton, de volgende op
Platinum, bruin dessinpapier, lichtgrijs en daaropvolgende op houtdessin. Knip uit en plak ze
op elkaar. Plak het lint volgens voorbeeld vast.
Stans/embos de LR0540 uit lichtgrijs en botanic. Plak het plaatje in het midden achter botanic
en zet dit met 3D kit vast op lichtgrijs. Laat het drogen.
Stans/embos (tweemaal) de amaryllis uit legergroen, red laquer en fiëstarood. Zet de bloemen
in elkaar. Stans/embos drie dennentakken uit botanic, de grote bladeren één uit legergroen en
één uit botanic, drie grote takken (CR1374) uit donkerbruin. Plak het volgens voorbeeld vast
op de kaart.
Standaard: Snijd een strook van steel 12,5 x 29,7cm ( = hele breedte A4). Leg de onderkant
van de kaart op steel en teken de onderrand om met potlood en snijd dit bij. Maak na 10 cm
(vanuit de ronde punt voor gemeten) een dalvouw en na 10 cm een bergvouw. Stans embos
met de LR0395 de sierrand. Om ervoor te zorgen dat de standaard stevig blijf staan maken we
deze vast aan de binnenkant met een lintje. (zie hulpfoto roze kaart). Even goed meten. Maak
aan de voor- en achterkant een snede voor het lint. Haal het lint erdoor heen en zet dit aan de
buitenkant aan de voor- en achterkant van de standaard vast met dubbelzijdige tape. Vouw nu
de onderkant (met sierrand) van de standaard naar boven toe en zet deze aan beide zijkanten
vast. Het lint is nu mooi afgewerkt. Plak de standaard aan de achterkant van de kaart vast.

Variant
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