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 Doosje 

1. Snijd een stuk Designer Series Paper of 

cardstock tot de maat 21 x 22,5 cm 

2. Teken met potlood, op de achterkant van je 

papier, de groene lijnen zoals op de 

tekening hieronder. 

3. Knip de lijnen volgens de zwarte lijnen in 

het diagram. 

4. Gebruik je Take Your Pick tool met het 

rilkopje en een lineaal om de uiteinden van 

de knipjes diagonaal met elkaar te 

verbinden zoals de rode lijnen in het 

diagram.  

LET OP: de groene lijnen zijn GEEN 

rillijnen, het zijn slechts hulplijnen. Alleen 

de rode lijnen moeten worden gerild. 

5. Gebruik een klein cirkelponsje om een 

hapje te nemen uit de voorkant van het 

doosje zodat je het doosje makkelijker kunt openen. 

6. Vouw alle rillijnen en plak Tear & Tape op het flapje om het doosje dicht te maken. 

7. Bevestig Tear & Tape op de onderkant flapjes en vouw de bodem dicht door eerst de 

achterkant te vouwen, dan de zijkanten en tot slot de voorkant. 

8. De bovenkant kan gewoon dicht gevouwen worden. 

  



Label 

9. Stempel op een stukje Whisper White met VersaMark inkt de Hello FABULOUS! 

spreuk en emboss deze met goud embossingpoeder. 

10. Stempel het honingraatmotiefje uit de Woordenschat stempelset deels over de spreuk 

met wat Smoky Slate inkt. 

11. Kleur met de Crushed Curry Stampin' Write Marker her en der wat van de zeshoekjes 

in. 

12. Pons de versierde spreuk uit met de Tailored Tag punch. 

13. Pons de Tailored Tag punch nog 1 keer uit een stuk Whisper White en twee keer uit 

wat Gold Foil Sheet. 

14. Snijd een halve inch van de uiteinden van het ongestempelde witte ponsje en een halve 

inch van de rechterzijde van het bestempelde ponsje.  

15. Vouw de linkerkant om het ongestempelde ponsje en plak deze aan de achterkant vast 

om zo een mini kaartje te vormen. 

16. Plak de gouden ponsjes met de witte kanten tegen elkaar  

17. Plak het mini kaartje op de gouden ponsen zodat deze er aan alle kanten mooi 

afgewerkt uit ziet. 

18. Pons een klein gaatje in het gouden deel om een tag te maken en rijg hier een stukje 

Bakers Twine door. 

19. Plak de uiteinden van de Twine vast op de bovenkant van het doosje zodat het labeltje 

mooi kan bungelen. 

 Topper 

20. Knip wat reststrookjes in coördinerende kleuren tot franjes en plak deze op de deksel 

om zo een mooie volle topper te creëren. 

 


