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Mini-Album 
Naar een idee van Carine_55 (Overblog) 

Benodigde materialen 

1. 1 x Cardstock 12 x 12 inch/30,5 x 30,5 cm. Het liefst een wat stevigere variant dan 
Whisper White of Very Vanilla. Denk aan Kraft, gekleurd cardstock of het 
enkelzijdige DSP van bijv. Petals & Paisleys, Affectionately Yours of Pop of Pink 
DSP. 

2. 1 x Whisper White of Very Vanilla cardstock 12 x 12 inch/30,5 x 30,5 cm of 2 x 
Whisper White of Very Vanilla A4-cardstock. Of kies een andere kleur cardstock 
passend bij het cardstock van punt 1. 

3. 1 x Cardstock 12 x 12 cm. Zelfde of bijpassende kleur als het cardstock van punt 1. 
4. Bijpassend Designer Series Paper, ongeveer 2 vellen van 12 x 12 inch/30,5 x 30,5 cm 

of 8 velletjes van 6 x 6 inch/15,2 x 15x2 cm of een Project Life Card Collection of 
een combinatie hiervan. 

5. Bijpassend A4-cardstock, ongeveer 4 vellen. 
6. Bijpassend baker’s twine (de reguliere variant, niet de ‘thick’ baker’s twine) of 

borduurgaren. 
7. Naald, prikpen en prikmat. 
8. Lineaal. 
9. 1” Circle punch of Layering Circle framelits. 
10. Corner Rounder punch. 
11. Klittenband, mini-magneetjes of bijpassend lint 
12. Bijpassende embellishments, inkt en stempels 
13. Standaard materiaal, zoals lijm, schaar, trimmer, evt. scoreboard, etc. 
14. Diverse foto’s en evt. passende Project Life kaartjes 

o Max. 1 10 x 15 cm foto (hoeft niet) – Bij voorkeur verticale afbeelding 
o Max. 1 10 x 10 cm foto (hoeft niet) 
o Ong. 10 à 12 kleine foto prints, maximale grootte 7,5 x 10 cm – Bij voorkeur 

horizontale afbeeldingen afgewisseld met een aantal verticale afbeeldingen 
 

Tip: Ik heb foto’s van mijn mobiel gebruikt en laten printen bij de Hema 
(https://socialboek.hema.nl/app/create/3?open_in_app=0). Formaten die passen bij dit 
project zijn de mini squares, mini stretch en Instax. 

 

Stappen 

Let op: Deze stappen staan in deze volgorde t.b.v. het Stamp-On-Line event, dus de volgorde is 

wellicht wat anders dan normaal. 

1. Neem het stuk 30,5 x 30,5 cm cardstock en ril op 12 en 24 cm.  

2. Draai het cardstock 90⁰ en ril het op 5 en 22 cm. Ril ook op 28,5 cm, maar dan 

alleen tussen de 12 en 24 cm rillijnen. 

 

https://socialboek.hema.nl/app/create/3?open_in_app=0
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3. Knip of snij het cardstock weg zoals aangegeven op onderstaande foto. 

 

4. Maak nu rillijnen aan de buitenzijde van de middelste rechthoek (de rechthoek 

tussen de 12, 24, 5 en 22 cm rillijnen) door de rillijn op het randje van de 

snijgeul te leggen en dan te rillen. Doe dit aan alle vier zijden. 

 
 

5. Vouw alle rillijnen met een vouwbeen. Rond tevens de hoeken af van de flap aan 

de bovenzijde, de flap aan de onderzijde en de smalle flap aan de rechterzijde.  

 



Mrs. Brightside SOL 7 september ‘16 Danielle Bennenk 

6. Neem het Whisper White of Very Vanilla cardstock en snijd 4 stroken van 8 x 22 

cm. Ril de stroken 11 cm. 

7. Pak je lineaal, prikpen en prikmat. Prik in iedere strook papier gaatjes in de 

rillijn op 2, 4 en 6 cm. Leg de stroken daarna even terzijde. 

 
8. Neem nu de cardstock kaft en maak met je prikpen 6 gaatjes in de rillijn (aan de 

kant van de grote flap) op 2,2 – 4,2 – 6,2 – 10,8 – 12,8 en 14,8 cm. De 

potloodcijfers op het cardstock kloppen niet! Let op lineaal!Sorry. 

 

9. Rijg een stuk baker’s twine of borduurgaren, ongeveer 30 cm, door de naald. Neem 

twee van de 8 x 22 cm stroken en leg deze op elkaar. We gaan de stroken nu aan 

de kaft bevestigen met het baker’s twine of borduurgaren. Let op: Als je de 

stroken dicht vouwt als bladzijden, dan zijn de randen niet precies gelijk. Vind 

je dit vervelend, snijd deze dan recht af. Ik leg het bevestigen uit in stappen: 

a. Leg de stroken met de gaatjes gelijk aan drie van de gaatjes in de kaft. 

Neem de naald en steek deze door het middelste gaatje (van de drie) 

omhoog. Eerst door de kaft en dan door de stroken. Laat ongeveer 10 à 15 

cm baker’s twine over, houd deze vast wanneer je verder naait. 
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b. Ga nu met de naald door het bovenste gaatje. 

 
c. Ga met de naald wederom door het middelste gat. 

 
d. En daarna door het onderste gat.  
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e. Optioneel: Herhaal stap a t/m d.Je krijgt dan een stevige binding. 

f. Als het goed is ben je nu met je naald aan de kaftzijde. Haal de naald 

onder de draden van de steken (aan de linkerkant) door en maak een 

knoopje. Strik de uiteinden van het baker’s twine of maak nog een knoopje. 

 
g. Doe hetzelfde met de andere twee stroken. Dit is vervolgens het resultaat 

aan de buiten- en binnenzijde. 

  
 

10. Neem nu het stuk cardstock van 12 x 12 cm. Ril het op 1 cm aan drie 

zijden. 
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11. Knip de hoekjes bij de gerilde lijnen schuin weg en pons een halve cirkel 

uit de bovenzijde van het kaartje. Ik heb trouwens de gift bag punch board 

gebruikt. Leg het even terzijde. 

 
 

12. Je bent nu klaar om het mini-album aan te gaan kleden met cardstock, DSP en/of 

Project Life kaartjes.Je kunt nu ook het klittenband of de magneetjes bevestigen 

voor de sluiting. Hier zijn de afmetingen voor het cardstock en het DSP: 

a. Buitenkant kaft – 2 x Cardstock 11 x 16,5 cm / 2 x DSP 10,5 x 16 cm 

b. Binnenkant kaft – 2 x Cardstock 11 x 16,5 cm / 2 x DSP 10,5 x 16 cm 

c. Zijflap (voor- en achterzijde) – 2 x Cardstock 5,5 x 16,5 cm / 2 x DSP 5 x 

16 cm. Rond iedere keer aan een zijde de hoeken af. 

d. Bovenflap (voor- en achterzijde) – 2 x Cardstock 4 x 11,5 cm / 2 x DSP 3,5 

x 11 cm. Rond iedere keer aan een zijde de hoeken af. 

e. Onderflap (voor- en achterzijde) – 2 x Cardstock 5,5 x 11,5 cm / 2 x DSP 5 

x 11 cm. Rond iedere keer aan een zijde de hoeken af. 

13. Plak de pocket die van stap 11 aan de binnenkant van de kaft. Doe dit door 

bijv. tear & tape op de gerilde randen te plakken. Deze randen vouw je naar 

binnen en bevestig je op de binnenkant van de kaft. Je krijgt dan een zakje voor 

een kaartje. 

 

14. Maak een kaartje voor de pocket: Cardstock 9,5 x 11 cm, mat 9 x 10,5 cm. 



Mrs. Brightside SOL 7 september ‘16 Danielle Bennenk 

15. Plak je foto’s in en embellish! Om het mini-album te sluiten sla je de 

rechterzijflap over de voorflap. Ter info: Ik heb dat bij mijn versie niet 

gedaan  

16. Hier is een filmpje van mijn creatie: https://youtu.be/97HhKnUG3Po  

 

Alternatieve versie 

Je kunt dit mini-album ook maken met grotere pagina’s. Bij stap 6 van het project 

snijd je 2 stroken van 16 x 22 cm. Je rilt de stroken aan de lange kant op 11 cm. 

Vervolgens prik je in iedere strook papier gaatjes in de rillijn op 3,5 – 8 – 12,5  

cm. In de kaft prik je gaatjes in de rillijn op 4 – 8,5 – 13 cm. Je bevestigd de 

pagina’s op dezelfde manier aan de kaft als bij stap 9 van dit project. 

 

 

 

https://youtu.be/97HhKnUG3Po

