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Algemene werkwijze:
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de
breedte. Dus staat er 10x5cm, dan is het 10cm hoog en 5cm breed.
Kantjes worden vastgepakt met dubbelzijdig tape.
De randen van het papier zijn bewerkt met Distress Ink. Ook de geëmboste delen van de
Creatables zijn hiermee bewerkt. Stans en embos de Creatables met je stans- en
embossingmachine. Laat het papier in de mal zitten. Neem een sponsje en wrijf de inkt over je
mal en papier heen. Soms is het mooi om diverse kleuren inkt over elkaar heen te wrijven.
Papicolor Brilliant champagne (163) karton zorgt ervoor dat de kleuren inkt in elkaar
overlopen. Maak na afloop je mal en het sponsje schoon met water.
Voor meer inspiratie: www.hobbykaartenpetra.nl
Voor de benodigdheden: www.hobbykaartenpetra-shop.nl
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Wat heb je nodig:
Papicolor karton: Original zilvergrijs (02), muisgrijs (44), Brilliant champagne (163), smart
roomwit 612
Pretty Papers bloc: Wintertime PK9100, Eline’s buitenhuis PB7043
Knipvel: Mattie MB0130, Vintage VK9533
Linnen kant K1006 vintage, Broderie K1002 crème
Borduurgaren: Madeira Rayon 1060, 1306, 1338.
Distress Ink: weathered wood, bundled sage, pumice
stone
Drie groene kraaltjes, glitter
Creatables: LR0150 Branch forest, LR0162 English
rose, LR0317 Petra’s Circle & Crown, LR0318
Petra’s rectangle, LR0319 Petra’s small ornament
Borduurpatroon: Petra’s sierlijke kaarten BR1401.

Werkwijze:
Foto 1. Snijd dessinpapier 12,6 x 13,5cm en neem
het borduurpatroon volgens voorbeeld over.
Foto 2. Snijd een roomwitte strook van 14 x 20,8 cm.
Vouw vanaf links 14cm dalvouw, 5mm dalvouw. Er
blijft 6,3cm over die later wordt terug gevouwen.
Snijd zilvergrijs 13,4 x 13,7cm en geel dessinpapier
13 x 13,2cm. Plak het volgens voorbeeld vast.

Foto 3. Snijd een rechthoek van zilvergrijs 14,2 x
6,3cm. Plak het linnenkant rechts achter zilvergrijs
vast. Plak zilvergrijs boven en links aansluiten op
roomwit vast. Laat de onderkant iets oversteken.
Stans/embos uit champagne één hoekje en één
rechthoek. Bewerk de rechthoek met Distress Ink en
zet het hoekje rechtsboven vast. Plak het daarna vast
op zilvergrijs.

Snijd een strook van muisgrijs 19,5 x 29,7cm. Vouw het dubbel op 14,5cm (is de voorkant).
Ril (de hele breedte) op 5cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5cm.
Vouw beide flappen naar binnen. Zie verderop afwerking binnenkant.
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Foto 4. Stans twee cirkels uit champagne. Stans eerst alleen met de grote buitenrand. Het
midden is dicht. Stans nog een keer een cirkel, maar doe dit met twee mallen (buitenrand en
de ring) tegelijk. Wel even vastzetten, want anders gaat het schuiven. Met de ring wordt nu
het midden eruit gestanst. Leg de mal op muisgrijs. Trek de omtrek om met potlood en snijd
het uit. Plak muisgrijs achter champagne vast. Knip het plaatje rond bij. Zet het in het midden
vast op champagne. Plak de sierrand met 3D kit vast. Laat het drogen.
Foto 5. Stans de LR0319 uit champagne. Plak het met 3D kit op elkaar vast. Laat het drogen.
Zet daarna de rechter kant onderaan vast op de rechthoek (zie hiervoor bovenaan de grote
foto). Laat dit even weer drogen. Zet daarna de rechterkant van de cirkel volgens voorbeeld
vast op de rechthoek.
Afwerking binnenkant: Neem dessinpapier
uit het blok PB7043. Snijd voor de
linkerkant 10,5 x 14cm en voor de
rechterkant 10,5 x 14,7cm. Versier de
flappen met kant. Zet de flappen aan de
zijkanten vast. Midden openlaten.

Veel plezier met het maken van de kaart.

Petra van Dam.
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