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Wat heb je nodig:
Papicolor karton: original purper (913), lichtroze (923), muisgrijs (944), lichtgrijs (957),
Metallic Ivory (331)
Pretty papers bloc: Sweet Roses PK9123
Broderie kant K1001 crème 9mm, Nylon kant K1004 crème 20mm, K1037 glittering hearts
roze 7mm
Distressinkt: pumice stone, spun sugar, weathered wood
Zwarte stempelinkt, organza flowers: off-white JU0918, strassteentjes
Creatables: LR0281 Petra’s Corners
LR0351 Petra’s Birds
Craftables: CR1225 Heart
CR1307 Tiny’s forget me not
Collectables: COL1380 Vintage Alphabet
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Werkwijze:
Snijd lichtroze van 21 x 27cm. Vouw dit op 13,5cm dubbel. Snijd bovenaan van de voorkant
van de kaart 9,5 cm horizontaal af. Ril (de hele breedte) op 5,5cm vanaf onderen. Maak
onderaan op de vouw een snede van 5,5cm. Vouw beide flappen naar binnen toe.
Binnenkant kaart: snijd van muisgrijs 15 x 13,1cm, lichtgrijs 14,5 x 12,6cm en van stipdessin
13,5 x 10cm. Zet het nylonkant op lichtgrijs vast en het broderie kant op de zijkant van
stipdessin.
*Stans/embos met de COL1380 vier vierkantjes uit purper. Stempel de letters met zwarte
stempelinkt.
*Versier beide flappen met glittering hearts en zet deze aan weerskanten vast (midden open
laten).

Zet het hartjes lint aan de voor en achterzijde van de kaart vast. Maak een mooie strik.
*Stans/embos frame LR0351 met de
ovale binnenring tegelijk uit Ivory. (Zet
de mallen met verwijderbare tape vast.
Anders gaan ze schuiven in de machine).
De binnenring zorgt ervoor dat het
midden open is. Bewerk Ivory met
Distressinkt. Vouw het dubbel.
Plak dessinpapier achter de opening op
de binnenkant van Ivory. Vouw de
voorkant er overheen en zet dit met 3D
kit vast. Laat het drogen.
*Stans/embos het hart uit muziek dessin
en (met twee mallen tegelijk) uit Ivory.
Maak het vintage plaatje op maat en plak
dit vast op dessinpapier. Zet de Ivory
rand met 3Dkit erop vast.
* Stans/embos uit Ivory 4 x de bloemen ( bewerk deze in 2D ) en 1 x de hoek (LR0281). Zet
alles volgens voorbeeld vast. Stans/embos voor de afwerking aan de achterkant nog één keer
het hart uit lichtroze. Zet het geheel aan de voorkant van de kaart vast.

www.hobbykaartenpetra.nl

Pagina 2 van 3

* Stans/embos de vogeltjes uit Ivory en bewerk deze in 2 D. Zet het volgens voorbeeld vast.
Veel plezier met het maken van de kaart

Petra van Dam.
===================================================================

Werken met de

LR0351

Petra’s Birds

Meer voorbeelden met de LR0351 staan in:

Petra’s voorjaarskaarten
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