PROJECTBESCHRIJVING KAARTENHOUDER
BENODIGD MATERIAAL
*Let op: Alle afmetingen voor dit project zijn gegeven in inches!
o Gekleurd cardstock
o (1x) 11 x 6 3/4 inches
o (2x) 5 1/2 x 5 1/2 inches
o Gekleurd cardstock passend bij ander cardstock
o (1x) 7/8 x 6 5/8 inches
o (2x) 4 7/8 x 6 5/8 inches
o Restje + een restje ivoor/wit cardstock
o DSP of gekleurd cardstock
o (2x) 4 3/8 x 2 3/8 inches
o (1x) 3/4 x 6 1/2 inches
o (2x) 4 3/4 x 6 1/2 inches
o Stempelset, inktkleuren en eventueel embellishments, bijv. rhinestones,
pearls, etc.
o Lint om kaartenhouder te sluiten
o Lijm, bijv. tear & tape (dubbelzijdig plakband) Tombow liquid glue, etc.
o Corner Rounder pons en snijapparaat met rilfunctie en vouwbeen

STAPPENPLAN
1. Neem het stuk gekleurde cardstock van 11 x 6 3/4 inches en ril het aan de
lange zijde op 5 en 6 inches. Gebruik de corner rounder pons om de hoeken
af te ronden.
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2. Neem de stukken gekleurd cardstock van 5 1/2 x 5 1/2 inches en ril beide
stukken op de volgende wijze: 1. 1e Zijde rillen op 1/2 inch en 5 inches.
2. Draai het cardstock 90 graden en ril het op 2 1/2 en 3 inches.
3. Vouw alle rillijnen en knip in zoals in onderstaande afbeelding.

4. Neem het DSP van 4 3/8 x 2 3/8 inches, plak het op een zijde van het
cardstock (zie punt 3) en gebruik tear & tape (dubbelzijdig plakband) om
de ‘pockets’ in elkaar te plakken.

5. Plak de pockets in elkaar en leg ze even terzijde.
6. Neem de kaft (punt 1) en het cardstock (afmetingen: 7/8 x 6 5/8 inches en
4 7/8 x 6 5/8 inches) en het DSP (afmetingen: 3/4 x 6 1/2 inches en 4 3/4
x 6 1/2 inches). Rond de hoeken af waar nodig en beplak de kaft met het
cardstock en DSP.
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7. Neem de pockets (punt 5) en plak deze aan de binnenzijde van de kaft.

8. Neem het lint en bevestig het op de voorzijde van de kaartenhouder. Maak
een mooi label om over het lint te plakken.
9. Je project is af! We zouden het leuk vinden als je jouw versie van deze
kaartenhouder met je kaarten in de Facebookgroep laat zien:
https://www.facebook.com/groups/onlinestampinpartynl/?fref=ts
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