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Onderkant
1. Snijd van het Old Olive gekleurde vel Noble Peacock Foil sheet een strook van 25 x
10 cm
2. Ril de strook op 4, 8, 12, 16, 20 en 24 cm aan de lange kant en op 4 cm op de korte
kant.
3. Knip de lijntjes in, tot de ril lijn van 4 cm en verwijder het kleinste rechthoekje.
4. Vouw alle rillijnen.
5. De rechthoek van 6 x 1 cm is de lijmflap waarmee je een zeszijdige cilinder maakt.
Deze kun je dichtplakken.
6. Vouw de flapjes van 4x4cm dicht en lijm deze op elkaar om de onderkant van de doos
te vormen. De flapjes overlappen maar een klein beetje.
7. De onderkant van je doosje is nu klaar.

Deksel
En dan nu het ingewikkelde deel. We gaan de vorm van de deksel uittekenen op de achterkant
van het papier. Hiervoor heb je een potlood en een geo-driehoek nodig omdat je zowel lijnen
moet tekenen als hoeken moet meten.
1. Meet vanuit de hoek van het DSP
4,5 cm en zet daar een streepje.
2. Zet ook een streepje 8,7 cm
vanuit dezelfde hoek.
3. Zet nu haaks op die kant van het
papier, bij die streepjes een lijn
van 2,5 cm.
4. Verbind deze om een rechthoek
te vormen.
5. Het kan handig zijn om deze lijn
te verlengen zodat je makkelijker
een hoek van 60 graden kan
aflezen met je geo-driehoek.
6. Teken vanaf de uiteinde van de
hoeken een lijn van 60 graden die
4,2 cm lang is.
7. Teken haaks op die hoeken een
lijn van 2,5 cm en verbind deze
om opnieuw rechthoeken te vormen.
8. Ga zo verder tot je de vorm hebt zoals op de tekening.
9. Ril alle lijnen die rood zijn en knip de vorm uit langs de zwarte buitenlijn.
10. Vouw alle rillijnen zodat de rechthoeken tegen elkaar aansluiten en de driehoekjes
naar binnen vallen.
11. Lijm de driehoeken vast aan zichzelf om de deksel vorm te geven en plak dan de
driehoekjes tegen de binnenkant zodat ze niet naar binnen steken.
Versiering
1. Stempel op een strookje Old Olive cardstock de GELUKT spreuk uit Bedanken In
Stijl met Old Olive inkt
2. Behandel een ander strookje Old Olive cardstock voor met de Embossing Buddy en
stempel vervolgens met VersaMark inkt de spreuk ‘dankzij jou’ uit dezelfde
stempelset.
3. Besprenkel hem met goud embossing poeder, tik het teveel aan poeder af en verhit het
poeder tot het smelt met je heat tool.
4. Snijd beide spreuken eventueel verder op maat.
5. Vervolgens kun je het strookje kleuren met de Old Olive Stampin’ Write marker. De
kleur is dan iets dieper en je kunt de spreuk makkelijk met een doekje afnemen om de
embossing weer mooi te laten glimmen.
6. Van een ander velletje van het Designer Series Paper heb ik wat van de bloemetjes
uitgeknipt.
7. De spreuken en bloemen heb ik opgeplakt met een combinatie van Tombow, gluedots
en Mini Stampin’ Dimensionals om een speels effect te maken.

