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Onderstaande handleiding geeft de maten voor een 12x12cm kaart. Aan het eind van de 
handleiding zijn ook de maten aangegeven indien je graag een 14,8x14,8 cm kaart wilt.
Alles is op maat gemaakt dat het uit een A4 past en je geen 12”x12” papier nodig hebt.

     Benodigdheden: 
• 1x A4 vel Whisper White
• 1x A4 gekleurd vel 

kaartkarton dikte
• 2x A4 gekleurd vel 

voor oplegkaarten
• 2x 6x6” DSP vel
• Stempelsets
• Stempelinkt (bijpassend bij 

DSP en A4 vellen)
• Lijm (tape of tombow)
• Stampin' Up! Trimmer of 

ander snij/ril apparaat
• Embellishments naar wens

  
     Tip: zoek eerst je DSP uit, voor je
     bijpassende kleuren voor de 
     overlays (oplegkaarten)
     uitzoekt. Het is namelijk erg
     mooi om een matchende layout te 
     maken!

Voorsnijden en rillen
Snijd, voordat je alles gaat plakken, eerst alle onderdelen op maat. Dan kun je daarna een beetje 
schuiven en puzzelen welke kleuren je waar het liefste wilt hebben!

      Basiskaart:
• 4x basiskaart 6x12cm, rillen lange zijde op 3 en 9 cm. Vouw beide kanten op over de rillijn. 

Ze moeten straks makkelijk beide kanten op kunnen bewegen.

      Vierkante blokken groot (lichtgrijs en donkergroen):
• 8x oplegkaart 5,6x5,6cm (4 sets van 2, kleur naar wens per set)
• 6x oplegkaart Whisper White (5,2x5,2cm)
• 2x oplegkaart effen DSP voor zijde 3 – dit is ook zichtbaar op zijde 2! (5,2x5,2cm)

      Rechthoekige blokken (lichtgroen):
• 8x oplegkaart 5,6x2,6cm (2 sets van 4, kleur naar wens per set)
• 8x oplegkaart 5,2x2,2cm (2 sets van 4, DSP naar wens per set)

      Vierkante blokken klein (geel):
• 8x oplegkaart 2,6x2,6cm (2 sets van 4, kleur naar wens per set)
• 8x oplegkaart 2,2x2,2cm (2 sets van 4, DSP naar wens per set)
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Plakken basiskaart:

Leg de vier gesneden, gerilde en gevouwen basiskaarten op elkaar
zodat de eerste twee rechthoeken horizontaal liggen en de andere
twee rechthoeken verticaal, en ze samen een vierkant vormen zoals
op het plaatje hiernaast. Een rechte lijn is een snijlijn, een stippellijn
is een vouwlijn.

Plak vervolgens de hoekjes aan elkaar zoals hier op het plaatje met
blauw staat aangegeven. Laat even drogen!

Vouw de basiskaart daarna een aantal keer door om te controleren of het “neverending” effect 
inderdaad ook werkt.

Versieren basiskaart:

Indien gewenst kunnen alle DSP oplegkaarten alvast op de bijpassende kleur oplegkaarten gelijmd
en geplaatst worden, zodat alleen de te bestempelen vlakken nog gelijmd en geplaatst dienen te 
worden. Voor de juiste positie van elk vlak, gebruik de tekening op pagina 1!

Bestempel dan de Whisper White vlakken naar wens en lijm deze vervolgens ook op de 
bijbehorende kleur oplegkaarten. Plaats deze daarna met lijm op de doorvouw kaart. 
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Mocht je bovenstaande maten toch net iets te klein vinden, dan kun je onderstaand formaat ook 
proberen te maken! Ook hiervoor geldt dat het allemaal uit A4 papier gehaald kan worden, dus dat 
je geen 12x12” papier nodig hebt.

Maten 14,8x14,8 kaart:

• Basiskaart 7,4x14,8cm, rillen lange zijde op 3,7 en 11,1 cm.
• Vierkante blokken oplegkaart

◦ Kleur: 7x7cm
◦ Whisper White en DSP: 6,6x6,6cm

• Rechthoekige blokken oplegkaart
◦ Kleur: 3,3x7cm
◦ DSP: 2,9x6,6cm

• Vierkante blokjes (klein) oplegkaart
◦ Kleur: 3,3x3,3cm
◦ DSP: 2,9x2,9cm

Je kaart kan er dan bijvoorbeeld zou uit komen te zien:

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande handleiding nog vragen hebben, let me know!

Groetjes,

Marlous Theunissen
fabulousstampin@gmail.com
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