Petra’s Grapes.
Voor de materialen: www.hobbykaartenpetra-shop.nl

Wat heb je nodig:
Papicolor karton: Original legergroen (954), Metallic ivory
(331)
Pretty papers bloc: Kraft PK9114, Shabby Chic PK9121
Wit vellum
K1023 kant nylon ruche 25 mm zalm
Creatables: LR0366 Petra’s Grapes
LR0367 Bottlelabel

Werkwijze:
*Stans/embos het flessen label 2x uit kraft. (bewaar de
cirkel).
*Snijd uit 1 label het midden. Plak achter de opening dessin
papier. Zet nylon kant tussen kraft vast.

* Stans/embos het glas uit vellum.

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.
Stans/embos de druif 1x uit: legergroen,
kraft en nachtblauw (blauwe druif) of
ivory (witte druif). Werk ze op in 3D.
De blauwe druif is bewerkt met Inka
Gold: Platinum en Distressinkt aged
mahogany. De witte druif en blaadjes
zijn bewerkt met Distressinkt peeled
paint
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Horizon Paris.

Wat heb je nodig:
Papicolor karton: Original
donkerbruin (938), nachtblauw
(941), legergroen (954), Smart
donkerbruin (615), Metallic ivory
(331),
Pretty papers bloc: Kraft PK9114,
Shabby Chic PK9121
Wit vellum (glas)
Knipvel: Merlot EWK1237
Duits vintage kant DK6839 licht
bruin, K1063 donkerbruin
satijnlint 3mm.
Glansparels D108 bruin, Glitter
diamond
Distressinkt: vintage photo, peeled
paint, walnut stain (kraft), aged
mahogany (druif)
Inka Gold: Platinum 904
Creatables: LR0280 Petra’s Heart
LR0351 Petra’s Birds
LR0366 Petra’s Grapes
LR0367 Bottlelabel
LR0368 Horizon Paris

Werkwijze:
Snijd een strook van donkerbruin 18,5 x 28,5cm. Vouw het op 13,5cm dubbel. Snijd
bovenaan van de voorkant van de kaart 6mm horizontaal af. Ril (de hele breedte) op 4,5cm
vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 4,5cm. Vouw beide flappen naar
binnen toe.
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Binnenkant kaart en nummers op de foto:.
1. Zet het kant op donkerbruin vast.
2. Werk het kant netjes af met donkerbruin 11 x 13cm.
3. Vouw de flap erover heen en zet deze aan weerskanten vast.
Midden open laten.
4. Werk de onderkant van de voorkant van de kaart ( Horizon
Paris) af met bruin satijn lint.

Voorkant kaart:
* Snijd van smart donkerbruin 13 x 13cm en zet dit vast op de
voorkant van de kaart. Sluit onder aan.
* Snijd van dessinpapier 12,6 x 12,6cm. Zet dit op smart donkerbruin
vast. Sluit onder aan.
* Zet het donkerbruine satijnlint vast en werk dit af met 3
donkerbruine parels.

*Stans/embos frame LR0351 2x uit ivory.
1x zonder en 1x met de binnenring
tegelijk. Bewerk het met vintage pfoto.
Plak smart donkerbruin 12,8 x 11,1cm
achter ivory vast. Vouw de ander dubbel.
*Stans/embos Horizon Paris LR0368 1x
uit donkerbruin en 1x uit ivory. Bewerk
ivory met vintage pfoto. Werk de
onderkant af met donkerbruin satijnlint.

*Stans/embos LR0280 2x uit ivory. Snijd uit 1(met
de hand) het midden. Bewerk ivory met vintage
pfoto.
* zie algemene werkwijze voor de druif.
* Stans/embos 2 glazen uit vellum
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Volgorde van vastplakken:
2. Zet onderaan het dubbel
gevouwen frame vast. 3. Plak links
boven de druif vast. Schuif het
plaatje onder de druif en werk het
plaatje op in 3D. 4. Zet de huisjes
onderaan vast met de twee glazen.
Laat alles goed drogen en zet het
daarna in één geheel op de
voorkant van de kaart vast.

Veel plezier met het maken van de kaart en het flessenlabel.

Petra van Dam.
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