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Druivenkaart met schaal                                                                                                                                                         
                               Voor de benodigdheden  www.hobbykaartenpetra-shop.nl 

Wat heb je nodig: 
Papicolor karton: Original zilvergrijs (902), hagelwit (930), nootbruin (939),  legergroen 

(954), Metallic pearl white (330), ivory (331), Gold (338) 

Pretty papers bloc: La Provence PK9132, Craft & You wedding garden 

Knipvel: Mattie’s mooiste MB0160 

Distressinkt: frayed burlap, antique linen, peeled paint, dusty concord 

K1002 Broderie kant 18mm crème 

Halve glansparels parelmoer wit D109, Enamel Dots: Gold & Silver PL4510 

Perlen Pen Magic Transparent Weiss 100 

Creatables: LR0366 Petra’s Grapes 

                   LR0351 Petra's Birds 

                   LR0407 Petra’s sierrand 

                   LR0435 Petra’s Poinsettia (gebruikt de blaadjes) 

                   LR0436 Petra’s bloemenschaal  

                   LR0437 Petra’s Takjes set 

 Craftables: CR1331 Basic round                   
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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 10 

x 5cm, dan is het 10cm hoog en 5cm breed. 

 

 

Werkwijze: 

*Foto 1. Stans/embos de LR0351 met twee mallen tegelijk uit pearl white. Het midden is nu 

open. Bewerk het met antique linen.Vouw het dubbel en zet het met 3Dkit op elkaar vast. Laat 

het drogen. Stans/embos de schaal uit gold en zet het volgens voorbeeld vast op pearl white. 

Stans/embos de druif en waterlelie uit ivory. Bewerk de druif met peeled paint en frayed 

burlap. 

*Foto 2. Plak alles met 3D kit volgens voorbeeld op elkaar vast. Begin met: a de druif, b 

waterlelie, c Stans/embos de blaadjes uit zilvergrijs, bewerk deze met frayed burlap en zet ze 

achter de waterlelie vast. d Stans/embos tweemaal de elzenproppen uit nootbruin, e 

Stans/embos tweemaal de besjes uit ivory. Plak de parels erop vast. Zet de besjes volgens 

voorbeeld achter de waterlelie vast. Snijd van nootbruin een strookje van 12,3 x 4,1cm en zet 

deze achter de schaal vast. Laat alles goed drogen. 
Foto 3. Neem gold (A4). Vouw dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 5,3cm vanaf 

onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5,3cm. Vouw de rechter flap naar binnen 

toe. Snijd voor de binnenkant van lila dessinpapier 10,5 x 14,3cm en voor de flap 4,8 x 15cm. 

Zet de flap aan weerskanten vast (midden openlaten). Linker flap: Maak onderaan na 1 cm 

vanaf de vouw gemeten een bergvouw. Draai de kaart. De vouw komt boven. Vouw de linker 

flap naar voren. Snijd voor de linker flap een strook van Gold 15,4 x 4,3cm en van lila 

dessinpapier 15,1 x 4cm. Zet lila dessinpapier op gold vast. Zet links aan de achterkant het 

kant vast. Plak de strook op de voorflap vast. laat de strook aan de onderkant 0,5cm uitsteken. 

Voorkant kaart: Snijd van: lila dessinpapier 14,2 x 15,2cm, anjerwit 12,8 x13,5cm, bruin 

dessinpapier 12,5 x 13cm. Zet het volgens voorbeeld op de kaart vast. Pak een bruin stukje 

lint aan de onderkant erop vast. 

Stans/embos de sierrand (LR0407) met twee mallen tegelijk uit hagelwit. Snijd een strook van 

bruin dessinpapier 2,5 x 15,3cm. Zet de hagelwitte sierrand erop vast. Plak het lint en kant 

erop vast. Zet het vervolgens vast op de kaart (zie foto). 

Stans/embos de CR1331 uit gold en plak het plaatje erop vast. Werk de kaart af met parels. 
 

 

 

Veel plezier met het maken van de kaart  

Petra van Dam. 
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