
Kleine carrouselkaart
Materialen:
- Craftables: CR1219 (English house - 

window), CR1224 (Christmas tree) and 
CR1236 (carousel)

- Creatable: LR206 (ivy)
- Decoupage sheets: Snoesjes 3DHM046 en 

3DHM048
- Papier: wit en antraciet
- Pretty Paper blocs: PB7040 (Scandinavian 

Winter) en PK9089 (Beautiful Butterfl ies)
- Kant en lint

Werkwijze
Stans/embos de carrouselmal vier keer uit 
antraciet karton, ril de twee zijden en maak 
een diagonale rillijn. Snijd vijf rechthoeken 
van 9 x 5,2 cm uit wit karton en snijd deze 
halfrond. Plak de onderzijden tegen de 
rechthoeken aan. Beplak alle zijden met 
dessinpapier en plak stukjes kant tussen het 
dessinpapier en het karton. Plak de uiteinden 
van twee stukjes lint tussen het karton en het 
dessinpapier bij de voor- en achterkant. Knip 
de Snoesjes uit en plak deze met uitgestanste 
raampjes, bomen en klimop op de kaart. Stans 
twee ruggensteuntjes uit wit karton en plak 
ze op de voor- en achterkant vast.

Design by Astrid Schipper
www.astridschipper.nl
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Patroon kleine carrouselkaart
10 x 7 cm

Patroon kleine carrouselkaart
10 x 7 cm
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Grote carrouselkaart
Materialen:
- Craftables: CR1236 (carousel)
- Creatables: LR204 (bird and birdhouse), 

LR0234 (square by Petra), LR0235 
(small oval by Petra), LR0256 en LR0257 
(branches and spiral shaped fl owers)

- Collectables: COL1307 (hearts)
- Kraft cardstock
- Decoupage sheets: Snoesjes 3DHM045 en 

3DHM048
- Pretty Paper blocs: PB7040 (Scandinavian 

Winter), PK9081 (Sweet Summer) en 
PK9088 (Fancy Flowers)

- Kant en lint

Werkwijze
Stans/embos de carrouselmal vier keer uit 
kraftkarton, ril de twee zijden en maak een 
diagonale rillijn. Snijd vijf vierkantjes van 9 
x 9 cm uit kraftkarton. Beplak beide zijden 
met dessinpapier en stukjes kant. Plak een 
uiteinde van twee stukjes kant tussen het 
karton en het dessinpapier bij de voor- en 
achterkant. Knip de Snoesjes uit, werk ze 
op in 3D en plak ze met uitgestanste kaders, 
takjes en vogeltjes op. Plak de onderzijden 
tegen de vierkante kaarten aan. Stans drie 
ruggensteuntjes uit kraftkarton en plak deze 
op de voor- en achterkant vast.
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