
Een schattige 3D kinderwagen
met de LR0218

Benodigdheden
- Creatable LR0218
- Donkerblauw en zilver card stock
- Lijm, 3 wattenstaafjes
- Zilver acryl verf (of glimmer mist, ink pad), penseel
- pareltjes, zilver confetti of andere bling
- gaas (een stuk van 24 x 10 cm)
 
Methode
1 Schilder eerst het stuk gaas zilver op wat papier 

zodat het tijd heeft om te drogen terwijl je verder 
gaat met de andere onderdelen. Je kan ook glimmer 
mist of inkt gebruiken om het gaas te kleuren.

2 Draai 4 zilver en 2 donkerblauwe kinderwagens uit met de 
LR0218. Embos maar een van de blauwe wagens. Om een 
gespiegelde kinderwagen te maken met embossing voor de 
andere kant plaats je de uitsnijding aan de buitenkant van 
het stencil en embos je de details met de hand.

3 Snij uit de zilveren uitsnijdingen vier keer de onderstellen 
met het handvat van de kinderwagen en twee keer de kap. 
Bewaar de overige zilveren delen die heb je later nodig. Lijm 
de zilveren onderstellen aan beide zijden de blauwe kinder-
wagens. Snij uit donkerblauw cardstock een stuk van 4,5 x 
9 cm om een bodem te maken. Ril over de lange zijde aan 
beide kanten een rand van 0,5 cm en snij om de 0,5 cm de 
gerilde randen in. Snij een strookje van 1,5 cm van het stuk 
papier af. Dit heb je later nodig om de kinderwagen mee af 
te bouwen. Nu gaan we de kinderwagen in elkaar zetten 
door beide blauwe zijkanten aan de bodem vast te lijmen.

4 Om de kap te maken gebruik je het stukje papier van 1,5 
cm en snij je deze in drie kleine stroken van 0,5 cm breed. 
Daarna lijm je ze vast aan de zijkanten van de kinderwagen 
om een frame te maken. Snij het geverfde stuk gaas in vier 
stroken van 3,5 cm breed, twee lange en twee korte stroken. 
Gebruik een van de lange stroken voor de kap door aan beide 
zijden van het smalle frame wat lijm te doen en het gaas 
over de buitenkant van de kap naar binnen te vouwen. 

5 Doe wat lijm aan de binnenkant van de bodem en plak daar 
de andere lange strook gaas op. Voor de zijkanten van het 
kapje gebruik je de twee kleine dubbel gevouwen stukjes 
gaas. Snij de stukjes die uitsteken eraf. Gebruik nu de twee 
zilveren stukken van de bovenkant aan de buitenkant van 
de kap af te plakken en alles netjes weg te werken. Van de 
stukken zilver die je over hebt snij je nog de binnenkant van 
het kinderwagenbakje en plak je deze ook vast om de bin-
nenkant netjes af te werken. Voor een handvat en wielassen 
gebruik je de drie wattenstafjes en snij daarvan stukjes van 
3,5 cm lang. Lijm ze vast op de plaatst en als het gedroogd is 
kun je ze oververven in zilver. Terwijl het wagentje aan het 
drogen is kun je het verder versieren met de parels en glin-
stersteentjes. Je schattige kinderwagen is klaar!
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