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Algemeen:
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 LR0593 bestaat uit zeven mallen.
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1. Stans/embos de buitenrand met de ma-
chine. Het midden is dicht.

Patroon stansen: Bij deze rand zitten vier 
inlegmallen. Zet de inlegmallen volgens 
voorbeeld vast met crafttape en draai ze 
dan samen door de machine. 

2. Stans/embos de opvolgende kleinere 
mal. Het midden is open. Plak achter het 
midden een plaatje. 

3. Tip: Stans met verschillende kleuren. 

Bewaar het middelste gedeelte dat uit het 
frame valt (op deze foto is dit grijs karton).
Stans het plaatje met de kleine mal uit het 
knipvel en plak het op het grijze karton 
vast.

Vouwwijze kaart: Neem een nachtblauw A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril 
(de hele breedte) op 5,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 
5,5 cm. Vouw de fl appen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. Snijd voor de binnen-
kant 2x lichtgrijs van 10,5 x 14,3 cm en voor de fl appen 2x een strook van 5 cm hoog van 
dessinpapier met touw en dessinpapier met golven. Wacht nog even om dit op de fl ap-
pen vast te plakken. 
Voorkant: Snijd dessinpapier met touw van 12 x 15 cm (zet dit op nachtblauw vast) en 
dessinpapier met golven van 6 x 15 cm. Plak het golvendessin onderaan op het touwdes-
sin vast. De nachtblauwe strook onderaan is 2,5 cm hoog. 
Flappen binnenkant: Zorg ervoor dat het patroon aan de voorkant hetzelfde is als het 
patroon van de fl appen. Begin met het touwdessin op de fl appen vast te plakken. Plak 
daarna het golfdessin vast.



Afwerking: Snijd van lichtgrijs twee lange (A4) stroken van 1 cm 
hoog. Snijd de breedte op de maat van de voorkant van de kaart 
af. Zet het lint aan weerskanten aan de achterkant van lichtgrijs 
vast. Plak de strook volgens voorbeeld vast.
Flappen: Snijd de breedte van de lichtgrijze strook op maat. Plak de 
twee lichtgrijze stroken aan de bovenkant van de fl ap vast. Neem 
het lint en zet dit op de achterkant van nachtblauw vast. Zet beide 
fl appen aan weerskanten vast (midden openlaten).
Voorkant kaart: Stans/embos de buitenrand met de vier inleg-
mallen uit lichtgrijs karton en het middenframe uit metallic (334), 
bewerk dit met pumice stone en faded jeans. Plak het plaatje 
achter het midden vast. Leg de buitenrand op nachtblauw. Geef 
met potlood de buitenrand aan en snijd/knip het uit. Plak nacht-
blauw achter lichtgrijs vast. Stans/embos de steiger uit taupe, de 
bootjes uit blauw en de meeuwen uit pearlwhite. Plak alles volgens 
voorbeeld vast.

1. Vouwwijze kaart: Neem een taupe 
A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril 
(de hele breedte) op 5,5 cm vanaf onderen. 
Maak onderaan op de vouw een snede 
van 5,5 cm. Vouw de fl appen naar binnen 
toe. Wacht met vastzetten. Snijd voor de 
binnenkant 2x lichtgrijs van 10,5 x 14,4 cm. 
Plak het volgens voorbeeld vast. Zet links 
en bovenaan de fl appen het linnenkant 
vast. Zet beide fl appen aan weerskanten 
vast (midden openlaten). Stans de vogels 
uit nootbruin en bewerk ze met witte en 
zwarte stempelinkt. Plak aan de achter-
kant bij de vouw linnenkant vast.

2. Voorkant kaart: Snijd dessinpap ier met 
streep van 15 x 14,3 cm. Stans/embos met 
LR0593 de buitenrand met de vier inleg-
mallen 2x uit lichtgrijs en 1x uit hagelwit 
en het middenframe uit hagelwit. 
Vouw lichtgrijs en hagelwit karton volgens 
foto dubbel en zet dit achter het streep-
dessin vast. Het hagelwitte karton komt 
boven, het lichtgrijze onder. Zet het kant 
onderaan op lichtgrijs vast. Plak dit in één 
geheel op de voorkant van de kaart vast.
Plak het plaatje achter de opening van 
hagelwit vast. Zet hagelwit met 3D-kit vast 
op lichtgrijs.
Stans/embos de meeuw (LR0595) uit pearl-
white en de vogels (LR0596) uit nootbruin. 
Plak alles volgens voorbeeld vast. Laat het 
goed drogen.
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1. Voorkant kaart: Stans/embos de buitenrand met de vier inlegmallen uit steel. Stans 
het middenframe uit lichtgrijs en bewerk dit met pumice stone en weathered wood. (Zie 
de algemene werkwijze).
Plak het plaatje achter de opening vast. Zet het daarna met 3D-kit op steel vast. 
Snijd dessinpapier van 14,1 x 15 cm. Plak steel/frame aansluitend aan de bovenkant op 
dessinpapier vast.
2. Stans/embos de buitenrand met de vier inlegmallen uit lichtgrijs. Bewerk met pumice 
stone. Snijd lichtgrijs doormidden en vouw het dubbel.
3. Zet lichtgrijs aan weerskanten achter het dessinpapier onderaan vast. Laat hierbij de 
onderkant van lichtgrijs 3 mm uitsteken. (Zie de pijl op de foto).
4. Snijd van dessinpapier een strook van 7 x 14 cm. Dit is ruim gemeten. Leg de mal op 
de achterkant van het dessinpapier. Geef met potlood de binnenrand van de mal aan en 
snijd/knip deze uit. 
5. Leg het dessinpapier op lichtgrijs en snijd de onderkant en zijkant recht (op maat) bij. 
Even goed meten. Zet het dessinpapier op lichtgrijs aan weerskanten vast. Plak de achter-
kant van het lichtgrijs met 3D-kit verhoogd vast. Om ervoor te zorgen dat alles mooi op 
zijn plaats vast blijft zitten en kan drogen, worden de twee teruggevouwen delen met 
een lintje vastgezet. Als het droog is even het lint doorknippen en verwijderen. Zet het 
ovale kant onderaan vast.

6. Vouwwijze kaart: Neem een babyblauw A4-vel. Snijd van de lange kant 4 cm (hoog) 
af. Je hebt nu een strook van 17 cm hoog x de breedte van een A4. Vouw de breedte 
dubbel en weer open. De vouw komt onderaan. De voorkant van de kaart wordt terug-
gevouwen. Vouw de voorkant van de kaart op de helft dubbel. Snijd muisgrijs van 14,5 x 
15,6 cm en zet dit op babyblauw vast. Stans/embos de buitenrand met de vier inlegmal-
len uit babyblauw. Stans het middenframe uit lichtgrijs en steel. Gebruik van steel het 
deel dat uit het frame is gevallen. (Zie de algemene werkwijze foto 3). Plak de drie delen 
volgens voorbeeld op elkaar vast. Plak dit in één geheel bovenaan (Zie de X - kruisjes - X 
op de foto) vast. 
7. Stans/embos de steiger uit chocoladebruin, de strandlopers uit nootbruin (bewerk 
ze met witte en zwarte stempelinkt) en de meeuwen uit pearlwhite. Plak alles volgens 
voorbeeld vast. Laat het goed drogen. Plak de voorkant van de kaart op de onderstrook 
vast. Deze is met een grote rechthoek aangegeven op de foto. Duw de kaart plat. Zet 
daarna de voorkant aan weerskanten bovenaan in de hoek vast. Dit is op de foto aange-
geven met een vierkant. Stans/embos de grote bloem (LR0546) uit champagne. Bewerk 
het papier met Inka Gold 931 aprikot en 904 platinum. Maak het papier vochtig, vorm de 
bloem en zet deze in elkaar.
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