
Laat je meenemen in de betoverende wereld van inkt, 

Gebruikte Materialen:
- Di�erent Colors Creme Papier 
- Memories  ink Art Print Brown
- Memories ink So� Sand
- Colorsbox  Canary, Moss Green
- Bruin Lint.

Stempel, Stamps : 
-  S00213 100% Zuiver Puur Natuur
-  S00214 Part of Citron 
-  S00215 Citron
-  S00182 Background Letters
-  S00189 Background Black
-  S00207 Laat het geluk bloeien
-  S00202 Poststamp the Lord

Benodigdheden Doosje:-
A= 1x Cardbox zelf een a4 creme papier 220 grams  
Gemaakt met de scorpal 
B= 1x Vierkant van 7x7 cm
C= 1x Strook klep van de box 12.5x 15 cm 
D= 1 x Strook van 19x6.5 cm  Box binnenkant
E=  1x Extra strook binnekant klep 11x15 cm

papier en natuurlijk deze prachtige stempels. Geef een 
zelfgemaakt mapje weg met een paar chocolaatjes. 
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1.  Leg een a4 in de lengte op 
het scorpal. Score  een lijn op 1.5 cm 

4. Leg de lijn van stap 3 op 10 * en trek een lijn 
    op 12. Laat het vel zo liggen en score op 23.
    leg de lijn van 23 weer op 10* en score 
   dan op 12.

3.  Score  een lijn op 1.5 cm 

2.  Vouw de lijn van stap 1. en leg de lijn
     op het 0 punt score nu weer op 1.5 een lijn

Step by Step 
With the Sorepal cm 

A= Box formaat een a4  B= Square 7 x 7 cm
  

D=  Little Box inside 

C= Flap Box  

Score een lijn op 1.5 cm Score een lijn op 1.5 cm

Score een lijn op 11 cm
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  6.5 cm

  6.5 cm
  1.5 cm

  6.5 cm



5. Snijd nu alle overtollige randen weg .
 (Zie overzicht patroon de delen die grijs zijn.)
zodat je het model zoals hiernaast  overhoud. 
Let op dat je de glade kant van het papier
aan de buitenkant houdt.
Dit stempelt namelijk prettig zonder ribbels.

7. Teken een horizontale lijn op 3 vanaf de
       onderkant en op 3 cm gemeten vanaf 
       de bovenkant van het kader .
        

8. Teken een Horizontale lijn op 2  vanaf links.
       en een horizontale lijn gemeten vanaf de 
      rechterkant .  

9. Teken 4 lijnen diagonaal zie
tekening. En een lijn in het midden
deze dikke lijnen zijn de snijlijnen en kun
je doorsnijden zodat het volgend �guur
zie tekening stap 9

9 . De lijnen zijn losgesneden..met een mesje en liniaal . 
Bij de pijl is een vouwlijn gemaakt van op 1.5 cm van de 
onderkant.Let op deze vouwlijn maak je rondom. 
Dus links,rechts,onder en boven op 1.5 cm van de onderkant 
een vouwlijn maken.
Wanneer dat klaar is ontstaat het onderstaand
�guur.  

B

Stap 9

Step by Step 
With the Sorepal cm 
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6. Teken nu een kader van 7x7x cm in het midden
zie op de tekening bij B

Stap 9



10. Vouw nu alle lijnen en kijk of het
 doosje in elkaar past .

  

13.  Overzichtsfoto doosje.
       D= is de �ap waar straks deel C
      aan vast wordt gemaakt .
      Let op aan de onderkant met tape
      onderdeel C �ap,deksel plakken  
        

14.  Nadat  het doosje is bestempeld ,worden de
 lossen delen met pijl aangegeven aan de ondergrond 
vastgemaakt  met tape of lijm.     

Step by Step 
With the Sorepal cm 
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11. Bestempel nu eerst het doosje voordat u 
 verder gaat om het in elkaar te zetten plakken. Let op 
met de teksten stempel  dat de tekst niet op zijn kop staat.

12. Bestempel nu eerst: de klep van het doosje zie C

      Bestempel nu de binnenkant van het doosje de kaart zie B.



15 .De �ap kan aan het doosje worden vastgemaakt met tape of lijm.     16 .Nu kan de binnenkant zie Pijl 1 ook worden afgewerkt met een
kaart.  ( deze kaart hee� de maat van de �ap .
waarschijnlijk 10.5 x14.8 of 15 cm dit kunt u meten bij de �ap)
Het is nu nog mogelijk om tussen de losse kaart en de
�ap een lintje te bevestigen straks om het doosje dicht te maken. 

17. Bestempel nu de kleine box onderdeel D.
Schuur een strookje van creme bestempel dat 
en plak  het op het doosje. 
De randjes zijn met een spons bruin gemaakt.

18. Zo is het hele doosje bestempeld.
je ziet de geplakte strook aan de voorkant
van het doosje.
De bovenkant het klepje is ook 
bestempeld. 

19. Aan de binnenkant is een kleine snee
gemaakt 2 stuks. Zie de zwarte lijnen.
in een klein zakje zijn drie a�er eight gedaan
aan de bovenkant een gaatje gemaakt het 
lint erdoorgeregen en aan de buitenkant 
van het doosje een strik gemaakt 

Step by Step 
With the Sorepal cm 

DC Magazine Spring
2012 Jaargang 2 Nr1
Online Pattern Page 1

Spring 20125

als dit is vastgemaakt
aan de ondergrond 
kan er nog een vierkantje 
in worden geplakt dan is het mooi
afgewerkt !

1.

Veel plezier bij het maken 


