Kaartenserie met roze
parelmoerkarton en
strasstenen
De uitnodiging is gemaakt van een Vivi Gade
design kaart van de Skagen serie. Het is
gedecoreerd met papier van dezelfde serie
alsook met parelmoer karton en zelfklevende
strasstenen. De menukaart en de naamkaart
zijn gemaakt van Color Bar karton
gedecoreerd op dezelfde manier als de
uitnodiging.

Inspiration: 13412
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Uitnodiging: Knip een stuk Design papier
op maat voor de lijst aan de voorkant van
de kaart. Bevestig het Design papier met
dubbelzijdig klevend tape.

Gebruik het PDF sjabloon. Neem de
contouren van de twee vormen over op
roze parelmoerkarton. Knip uit. Gebruik
dubbelzijdig klevend tape om de
geprinte tekst en de foto/plaatje op de
labels te plakken. Knip de tekst en de
foto/plaatje iets kleiner dan de roze
achtergrond.
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Bevestig de tekst en de afbeelding op de
voorkant van de kaart met 3D foam pads.

Decoreer met zelfklevende strasstenen.
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Menukaart: Knip een stuk grijs Color Bar
karton van 10.5 x 25 cm. Ril in het midden
van de kaart met een vouwbeen. Vouw
dubbel om een kaart te maken. Decoreer
de voorkant aan de rand met masking
tape.

Maak in elke hoek waar de masking tape
elkaar overlapt een diagonale snede en
verwijder het teveel aan tape. Decoreer
de menukaart volgens dezelfde
procedure als de uitnodiging.
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Naamkaart: Knip een 22 cm breed stuk
design papier.

Vouw een cadeautasje/doosje van
design papier. Vouw het papier
diagonaal en horizontaal in het midden.
Vouw uit. Vouw elk van de vier hoeken
naar de rillijn in het midden. Vouw uit.
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Het papier heeft nu 8 vouwlijnen die u
kunt gebruiken om de tas te vouwen.
Vouw het papier naar binnen richting de
diagonale vouwlijnen. U heeft nu een
driehoekige hoed vorm die open is aan
de onderkant.

Vouw elke kant van de toplaag naar het
midden, doe dit twee keer. Herhaal aan
de andere kant.
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Patroon

Vouw het papier van de bovenkant naar
beneden tot de rand van het patroon aan
de achterzijde. Herhaal dit aan de andere
kant en duw de bodem van de
binnenkant plat. Doe een kleine
verrassing in het tasje en sluit deze met
een mini wasknijper.
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