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Algemene werkwijze: 
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en 
dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het 10 cm hoog en 5 
cm breed. Kantjes worden met dubbelzijdig tape vastgezet.
Creatables LR0578 bestaat uit zes losse mallen (drie voor het 
frame en drie voor het boeket bloemen). 

Tip: Stans het frame uit verschillende kleuren. Bewaar de grote 
cirkel die uit het frame valt. Plaatjes kunnen met de kleine losse 
cirkel uit het knipvel gestanst worden en op de grote cirkel ge-
plakt worden (zie kaart met de zwanen). 

1. Vouwwijze kaart: Neem een lavendel A4-vel. Vouw het dub-
bel en weer open. Ril (de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. 
Maak onderaan op de vouw een snede van 6 cm. Vouw de fl ap-
pen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. Snijd tweemaal roze 
dessinpapier van 10,5 x 14,3 cm en voor de fl appen tweemaal 
lichtbruin dessinpapier van 5,6 x 14,3 cm. Plak het volgens voor-
beeld vast. Werk de fl appen af met een lintje. Zet beide fl appen 
aan weerskanten vast (midden openlaten).

2. Voorkant kaart: Snijd lichtbruin dessinpapier van 14,5 x 14,3 
cm, zet aan de linkerkant het hartjeslint vast aan de achterkant. 
Plak het op lavendel vast. Snijd goudkarton van 14,5 x 7,2 cm en 
lichtroze dessinpapier van 14 x 6,7 cm. Plak het roze kant en het 
hartjeslint op het roze dessinpapier volgens voorbeeld vast. Stans/
embos de buitenrand (LR0578) uit blauw dessinpapier, de sierrand 
uit goudkarton. Plak het plaatje in het midden achter goud vast. 
Zet het frame met 3D-kit vast op blauw dessinpapier. Laat dit 
goed drogen.
Stans/embos vier boeketten bloemen, de blaadjes uit legergroen, 
de bloementakken uit pearlwhite en de losse bloemetjes uit 
blauw dessinpapier. Zet de vier boeketten in elkaar. Laat ze goed 
drogen. Stans/embos het hart uit metallic en de pinsteker uit zil-
verkleurig spiegelkarton. Plak alles volgens voorbeeld vast.



1. Vouwwijze kaart: Neem een taupe A4-
vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de 
hele breedte) op 5 cm vanaf onderen. Maak 
onderaan op de vouw een snede van 5 cm. 
Vouw de fl appen naar binnen toe. Wacht 
met vastzetten. Snijd tweemaal gestreept 
dessinpapier van 11 x 14,5 cm en voor de 
fl appen tweemaal heide van 4,6 x 14,2 cm 
en roze dessinpapier van 4,1 x 14,2 cm. Plak 
roze dessinpapier op heide volgens voor-
beeld vast. Heide is moeilijk te zien op de 
foto. De kleur geeft een roze glans onder 
het organzalint. Zie foto hiernaast. Werk de 

fl appen af met een lintje. Zet het lint alleen 
aan de achterkant van de fl ap vast volgens 
foto. Zet beide fl appen aan weerskanten 
vast (midden openlaten). Draai de kaart. De 
middenvouw komt boven.

2. Vouwkant kaart: Snijd gestreept dessinpapier van 14,4 x 15,5 cm, heide van 
13,5 x 14,5 cm en lichtroze van 13 x 14 cm.
Stans/embos de buitenrand (LR0578) uit taupe en de sierrand uit platinum en 
lichtgrijs. Gebruik de lichtgrijze grote cirkel die uit het frame valt. Stans het plaatje 
met de kleine cirkel uit het knipvel en plak het op de lichtgrijze cirkel vast. Zet het 
frame (platinum) vast op taupe. Plak de lichtgrijze cirkel met het plaatje in het mid-
den vast op taupe.

Stans/embos twee boeketten bloemen en bewerk ze met distressinkt peeled paint. 
Stans blaadjes (4x) en losse bloemetjes (2x) uit pearlwhite en bloementakken (2x) 
uit legergroen. Zet de twee boeketten in elkaar. Laat ze goed drogen.

Onderrand: Stans/embos de sierrand uit pearlwhite. Snijd deze op een hoogte 
(vanuit het midden gerekend) van 4,6 cm aan de onderkant recht af. Snijd de 
breedte bij op 15,2 cm.

Snijd een strook taupe van 2,5 x 16 cm en zet deze onderaan met kaderrand, achter 
de witte sierrand vast. Zet het lint aan de achterkant van taupe vast. Plak de witte 
sierrand aansluitend aan de onderkant op de voorkant van de kaart vast. Zet aan 
weerskanten de twee bloementakken vast. Maak een mooie strik van rozenlint. 
Stans/embos de kleine hartjes (CR1460) uit spiegelkarton.
Plak alles volgens voorbeeld vast.



1. Vouwwijze kaart:
Neem een taupe A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. De vouw komt aan de rech-
terkant van de kaart. Ril (de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. Maak onderaan op 
de vouw een snede van 6 cm. Vouw de linkerfl ap (zie foto) naar achteren toe. Wacht 
met vastzetten. Snijd de rechterfl ap (= voorkant kaart) op de vouw horizontaal recht 
af. Vouw de voorkant van de kaart op de helft dubbel. Snijd lichtbruin dessinpapier 
van 14,6 x 14,5bcm. Zet dit op taupe vast (= binnenkant kaart waar straks de ronde 
cirkel met tekst wordt opgeplakt).

2. Achterkant kaart:
Snijd gestreept dessinpapier van 9,5 x 14,4 cm en voor de fl ap lichtbruin dessinpapier 
van 5,6 x 14,4 cm. Zet het volgens voorbeeld vast. Werk de fl ap af met wit hartjeslint. 
Zet het lint alleen aan de achterkant van de fl ap vast. Zet de fl ap aan weerskanten 
vast (midden openlaten). 

2. Voorkant kaart:
Snijd gestreept dessinpapier van 14,6 x 9,5 cm en van taupe 15 x 10 cm. Plak het ge-
streepte papier op taupe vast. Zet het roze kant en lint op het gestreepte papier vast.

Stans/embos de buitenrand (LR0578) uit roze dessinpapier, de sierrand uit platinum 
en gold. Gebruik van gold en platinum de grote cirkels die uit het frame zijn geval-
len. Stans het plaatje met de kleine cirkel uit het knipvel en plak deze op gold vast. 
Zet het frame (platinum) vast op roze dessinpapier. Plak gold met het plaatje in het 
midden vast.

Binnenkant: Stempel de tekst op de grote cirkel die uit het platinum frame is geval-
len. Zet achter de cirkel het lint (K1049 wit) vast. Plak op lichtbruin dessinpapier het 
kant/lint VV1008 wit en K1027 ivoor vast.

Stans/embos drie boeketten bloemen en bewerk ze met distressinkt peeled paint. 
Stans blaadjes en losse bloemetjes uit pearlwhite en bloementakken uit legergroen. 
Zet de drie boeketten in elkaar. Laat ze goed d rogen. 
Stans/embos de hartjes uit gold en steel, het hartje met de tekst Love uit zilverkarton, 
de kleine ponshartjes uit spiegelpapier. Zet alles volgens voorbeeld vast. Laat het 
goed drogen.


