
Koekoeksklok

Versie 1

Benodigdheden:
- Craftables Falling Stars (CR1294), Tiny´s 

Reindeer (CR1289), Tiny´s Pinetrees (CR1287), 
Filigree Star (CR1284), Klok (CR1234)

- Creatables Tiny´s Pinecones (LR0286), Horizon 
Pinetrees (LR0283), Anja´s large Oval (LR0239)

- Collectables Birds (COL1311) 
- Design Folder Stars (DF3408)

- Snowpaper CA3104
- Kraftpapier  
- Extra stevig kraftpapier of Karton
- Pretty Paperbloc  Arctic Winter (PK9115)
- Distress Ink: Walnut stain
- Zwart papier
- Een klein Brad, twine 
- Scorpal metric
- klitteband

Design: Gudrun Dieckhoff -Spreckelsen
Blog: artesaniaskarten.blogspot.com



Versie 2

Benodigdheden:
- Craftables Klok (CR1234), Filigree Star (CR1284), 

Tiny´s Winter Village (CR1288)
- Creatables Petra´s bells (LR0334), Tiny´s Pine 

Cones (LR0286), Horizon Pinetrees (LR0283), 
Anja´s Large Oval (LR0236)

- Design Folder Tire Track (DF3107)
- CA3104 Snowpaper 
- PK9109 Kraftpaper
- Pretty paper bloc Arctic Winter (PK09115)
- Knipvel Snow Snoesjes  (3DHM065)

Werkwijze:
1. Snij Anja´s Oval  twee keer uit Design Papier 
en twee keer uit Kraftkarton.
Markeer de lange zijde van het ovaal bij 10 cm 
en de brede kant in het midden. Leg het ovaal 
met beide gemarkeerde punten op de hartlijn 
van de Scor-Pal en ril hierlangs.  

                                      

                                           

2. Snij een strook van 29 x 10 cm en ril deze in de 
lengte bij 2, 4, 11, 18, 25 en 27 cm. Ril vervolgens links 
en rechts een plakrand van 1 cm. 

3. Vouw de rillijnen. Bekleed het middendeel met 
dessinpapier 6,5 x 7,5 cm . Bevestig dubbelzijdig 
plakband op de plakstroken. Maak met een gaatjes 
tang vier gaten zoals te zien op de foto hieronder 
(voor de slinger en de gewichten). 



4. Voor het dak snij je 14x7cm van kraftkarton , 
vouw het doormidden en emboss het met de Design 
Folder. Breng twee klittebandsluitingen aan. 



5. Snij vier keer uit kraftpapier Petra’s Bells, emboss 
en distress een hiervan. Plak de onbewerkte 
stansen achter elkaar en de bewerkte hier voorop. 
Stans Anja’s Ovaal uit Sneeuwpapier en stans de 
bovenkant vervolgens met de Horizon Pinetrees.  
Plak eerst het Snowpaper en dan de Petra’s Bells 
op de voorkant van de klok. Decoreer naar smaak 
met Tiny’s Pinetrees, Tiny’s Deer en Tiny’s Winter 
Village. De klok kan in de ronding van de boog 
aangebracht worden.

6. Voor de pendel een strook van 10 x 3 cm snijden 
en in de lengte in drieën vouwen en vastplakken, 
twee keer de ster stansen en aan de achterkant met 
sneeuwpapier beplakken. Plak de sterren aan de 
onderkant van de pendel. Bovenin de pendel maak 
je twee kleine gaatjes, hierdoor rijg je een stuk 
twine om de pendel aan de klok vast te maken.

7. Stans meerdere dennenappels en emboss en 
distress de voorste, plak ze achter elkaar met een 
stuk twine ertussen. Rijg het twine door de beide 
gaatjes van de klok en plak vervolgens de tweede 
set dennenappels vast. Het is aan te raden om 
het dennenappel snoer te bevestigen voordat de 
voorkant van de klok vastgeplakt wordt.


