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P
€ 7.75

Gebruikte Materialen:
-

- Memories Art Print brown Inkt en Versamark

- Pons 2 inch, Gaatjes tang (klein gat) 
- Papicolor  Nr 46 en Nr: 37
- Stempels zie Magazine New  Summer Stamps 2011
- Vellum transparant papier
- Inkt: Colorbox Pigment inkt Lavender. 
- Schuursponsjes voor de randjes.
- Scorpal 

Benodigdheden Doosje:

-A= 1x Doosje zelf 24 cm x 24 cm 
  Gemaakt met de scorpal 
-B= 2x  Stroken van 15.4 cm x 4.70 cm  voor 
  binnenkant  tussenschotjes
-C=1x Strook voor het midden 10cm x 9.7 cm
  voor binnenkant   
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A= doosje van 24x 24 cm scor volgens patroon
 en knip het in waar nodig.  
Het is handig voor het doosje in elkaar wordt 
gezet het eerst te bestempelen.
Later wordt het moeilijk. Dit geldt eigenlijk
voor alle onderdelen.  
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1. Vouw het doosje in elkaar.
Zorg dat er op de randen die 1 cm zijn(aan alle randen) 
aan de onderkant een stukje dubbelzijdig tape is geplakt , en 
dat de hoeken iets schuin zijn afgeknipt zie b bij nr 2 

stap met de rechterkant.Vouw nu de onder en bovenzijde 
ook naar binnen en plak dit vast.

3.  dit is de binnenkant van het doosje bestaand uit de delen B en C .
Nu het doosje  in elkaar zit gaan we deze onderdelen plaatsen 

4. Plak de rug van onderdeel B en C
vast met dubbelzijdig tape zie D .Plak aan
de onderkant van E ook tape.. 

5. Plak nu eerst onderdeel C in het midden van 
het doosje vast . Zet daarna de twee delen B links en 
rechts van het midden vast.

6. Als alle onderdelen in elkaar zitten dan
is het doosje klaar , nu maar vullen met labels.
de labels zijn allemaal uitgeponst met de 2 inch
circle pons. 

2. Plak aan alle randen die 1cm aan de 
onderkant een stukje dubbelzijdig tape en plak alles vast
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Snij van een  creme scrapbookvel een Vierkant  van 24 x 24 cm : dit wordt de bodem.

Let op houd je echt aan de maten anders past de vakverdeling binnenin niet !  

Verwijderen.

Vouw het kaartje dubbel voor
deze lijn.

Let op ! Scor op 3 vanaf de middelijn 0

www.di�erentcolors.eu ©

DC Magazine Summer
2011 Jaargang 1 Nr 1
Patroon  Bladzijde 

C=1xB=2x

A=1x


