
 
 

Werkbeschrijving bij YouTube 17 maart 2023 

Dubbele pop-up kaart 

Instructies 

Onderdelen 

1. Snijd een stuk cardstock van 10 x 20 cm. 

2. Leg de lange kant tegen de rand van je Paper 

Trimmer en ril bij 2,5 en  5 cm. 

3. Snijd een stuk cardstock van 5 x 20 cm. 

4. Leg nu weer de lange kant tegen de rand van 

je Paper Trimmer en ril deze strook ook bij 2,5 

en 5 cm. 

5. Snijd twee stukken cardstock van 4,5 x 7 cm. 

6. Meet vanaf de rechterbovenhoek 2,5 cm naar 

links en 2,5 cm naar beneden en markeer de 

punten met een potlood. 

7. Meet op het andere stuk vanaf de 

linkerbovenhoek 2,5 cm naar rechts en 2,5 cm 

naar beneden en markeer de punten met een 

potlood. 

8. Ril van het ene potloodpunt naar het andere 

en vouw de hoek naar voren en naar achteren 

om tot deze soepel beweegt. 

9. Neem nu de stroken. Vouw bij het 5 cm punt 

naar binnen en bij het 2,5 cm punt naar 

buiten. 

Versieren 

10. Snijd een paneel Basic White cardstock van 10 

x 14,5 cm en decoreer deze met afbeeldingen, 

bijvoorbeeld uit Taco Fiesta.  

11. Kies twee afbeeldingen om op de pop-ups te 

plaatsen. Stempel en kleur ze en knip ze uit. 

12. Snijd panelen om de andere kanten van de 

kaart te versieren. Deze zijn 10 x 2 cm, 2 x 4,5 

cm en 4,5 x 14,5 cm. Ik gebruikte hiervoor het Dry Brushed Metallic Specialty Designer Series 

Paper.  

13. Plak de panelen op de stroken. 

 



Assembleren 

14. Plak de korte kant van het 5 cm strookje links onder tegen het grote paneel. 

15. Plak het grote paneel van het 5 cm strookje tegen de korte kant van de hoge strook. 

Pop-up mechanisme 

16. Neem een van de kleine paneeltjes horizontaal met de gevouwen hoek links boven. Vouw de 

hoek naar achteren toe en breng daar Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) op aan.  

17. Leg de rechthoek aan de binnenkant van de 5 cm strook tegen de vouw en de onderkant van 

de 5 cm strook. Vouw de kaart nu dicht zodat het driehoekje hecht aan het zijpaneel van de 

korte strook. 

18. Neem nu de andere kleine strook ook horizontaal met de gevouwen hoek rechtsboven. Vouw 

de hoek naar voeren toe en breng daar Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) op aan. 

19. Leg de rechthoek op het grote paneel, tegen de linker zijkant en de onderkant. Vouw de 

kaart nu dicht zodat het driehoekje hecht aan de zijkant van het grote paneel. 

20. Wanneer je de kaart open doet komen de pop-ups te voorschijn.  

Decoreren 

21. Decoreer de kaart naar eigen inzicht. 

Materialen 

Alle gebruikte materialen zijn verzameld in deze link:  

https://s.tamp.in/yCky6S 

 

https://s.tamp.in/yCky6S

