Gift bag mini-album
Materialenlijst
















Voor- en achterkaft: 2 stukken van 12,5 x 18 cm cardstock
Mat voor- en achterkaft: 2 stukken van 12 x 15 cm cardstock of DSP
Kaarten: 4 stukken van 10,5 x 14 cm cardstock
Mat voor kaart: 4 stukken van 10 x 13,5 cm cardstock of DSP
4 Kraft Tag a Bag Gift Bags of 4 Sketched Dots Tag a Bag Gift Bags of
4 Mini Treat Bags gemaakt met de Mini Treat Bag Thinlits (Let op: Als
je gebruikt maakt van mini treat bags dan zul je de afmetingen van de
kaft, kaarten, matten, etc. aan moeten passen)
Restjes bijpassend cardstock en DSP
Stuk lint
Bijpassende washi tape
Bijpassende embellishments
Stempelsets and Stampin’ Pads naar eigen invulling
1/8
” Handheld punch
Paper snips
Stampin’ Trimmer
Diverse soorten lijm

Stappenplan










Neem de twee stukken cardstock van 12,5 x 18 cm. Ril beide stukken
cardstock, aan de lange zijde, op 2,5 cm.
Neem de Gift Bags en plak washi tap aan de ‘goede’ kant van de Gift
Bags, ongeveer 2,5 cm van de bodem van de gift bag.
Stop de Gift Bags, met de openingen van de gift bags naar rechts,
tussen de voor- en achterkaft van het mini-album. Zorg ervoor dat de
rillijnen aan de linkerkant zitten.
Pons twee gaten door het gehele stapeltje (beide kaften en de gift
bags).
Neem een stuk lint en haal het door de geponste gaten. Maak een strik
of knoop aan de voorzijde van het album.
Neem de matten voor de voor- en achterkaft en plak deze op beide
kaften. Let op dat je de rillijnen vrij laat.
Versier de voorkant van het mini-album naar eigen inzicht.
Neem de 4 stukken cardstock om je kaarten te maken en plak de matten
op de kaarten. Maak iedere kaart af m.b.v. stempels, restjes
cardstock/DSP en andere embellishments.
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