Snowflake Cardmaking Workshop – Card 1
In deze beschrijving leer ik je hoe je deze kaart maakt met de materialen uit het
materialenpakket. Deze handleiding mag je houden zodat je later deze kaart nog eens
kunt maken!
Benodigdheden:
•

1x Cardstock (kleur); 29.2 x 14 cm

•

2x Cardstock (kleur); 29.2 x 7 cm

•

1x Cardstock (kleur); 13.5 x 6.5 cm

•

6x Cardstock (kleur); 6.3 x 6.3 cm

•

6x Designer Series Paper (DSP); 6.0 x 6.0 cm

•

6x Designer Series Paper (DSP); 6.3 x 6.3 cm

•

1x Designer Series Paper (DSP); 13.5 x 6.5 cm

•

1x Whisper White cardstock; 13.0 x 6.0 cm

Stappenplan:
1. Snijdt de benodigheden op de aangegeven maten.
2. Ril de Cardstock met afmetingen 29.2 x 14 cm & 29.2 x 7.0 cm op de lange kant
(29.2) op de volgende afstanden: 7/14/21/28 cm.
3. Vouw de rillijnen.
4. Er blijft een plakstrookje over. Knip de hoekjes schuin en lijm deze vast aan de
andere zijde. Doe dit voor alle drie de delen. Hierdoor ontstaan de boxjes.
5. Lijm de kleine boxjes diagonaal aan de grote box.
6. Plak de 6 stukjes cardstock op de boxen (6.3 x 6.3 cm) en plak daar bovenop de
stukjes DSP (6.0 x 6.0 cm).
7. Plak het DSP (6.3 x 6.3 cm) aan de binnenkant van de grote box (2x) en kleine
boxjes (4x).
8. Plak aan de achterzijde van de grote box het DSP (13.5 x 6.5) en daar op het
whisper white cardstock (13.0 x 6.0 cm).
9. Je kaart is klaar om gedecoreerd te worden naar eigen smaak.
Wil je eens zien hoe mijn collega demonstratrice deze kaart maakte? Via onderstaande
link zie je haar youtube filmpje. Let op, dit is helaas wel in het Frans gesproken.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=358&v=sZ0kqrkLB9I&feature=emb_logo

Afbeeldingen Cube card:
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