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Patroon en Werkwijze

Notitieboekje St. Tropez

Gebruikte Materialen:
-

- Papicolor donkerblauw
- Memories Midnight Blue, Versamark
- Stempels zie Magazine Summer 2011
- Scorpal

Patroon

Benodigdheden Boekje:
- Creme papier:
1 Strook van 16.5 cm x 7 cm achterkant boekje
1 Strook van 15.5 cm x 7 cm binnenkant
1 Strook van 14.5 cm x 7 cm binnenkant
1 Strook van 13.5 cm x 7 cm binnenkant
1 Strook van 12.5 cm x 7 cm binnenkant
1 Strook van 11.0
€ 7.75cm x 7 cm binnenkant
2 Stroken van 12.3 cm x 7 cm voorkant
1 Strook van 29.7 cm x 7 cm rug Boekje

- Donkerblauw :
1 Strook van 9 cm x 7 cm Achterkant
1 Strook van 11cm x 5.5 cm Voorkant
2 Strookjes bestempeld 3 cm x 7 cm binnenkant

Werkwijze:
1.Alle creme stroken, behalve de 2 stroken
van de voorkant kunnen gerild worden
met de Scorpal.. Leg het begin op 8
en scor op 10.5 cm.
De linkerkant komt straks in de rug van
het boekje.
Bestempel nu alle stroken. Behalve
die van 15.5 en 13.5 cm. daar komt
een blauw randje papier op.
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2. Bestempel alle stroken.

A

Stempel met versamark op een
stukje donkerblauw en embos het
met witte embossinpoeder.Zie bij A
Hier is de botan achtergrond
stempel gebruikt. Daarna
zijn er kleine strookjes gesneden
van 3x7 cm en op de rand geplakt.

3.

Bestempel de donkerblauw strookjes voor de voorkant en achterkant..
Het blauwe is geembosd en het witte ook. Er is gestempeld met versamark de transparante inkt.
daaroverheen is embossingpoeder gestrooid en dat wordt verhit.

4. De Rug van het boekje

Scor de lange strook van 29.7 x 7 cm begin links op het scorpal op 6 en dan op 10.5 en vervolgens op 8 en
10.5
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5.Aan de binnenkant wordt dubbelzijdig tape geplakt

de voor en achterkant kunnen in het boekje
geplakt worden.

6.Zo ziet het boekje eruit als de voor- en achterkant
tegen de rug zijn geplakt..
op de achter en voorzijde wordt de blauwe strook
geplakt die is geembosd met blauw.

7 .Plak de rest van de bladzijdes in het
boekje. werk af met enkele stempeltjes
die worden gestempeld en uitgeknipt.
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