
Een complete lijn met coördinerende producten is uitermate geschikt om een (scrap)project mee te
creëren. De Parisian Blossoms suite biedt deze mogelijkheid vanwege de hoeveelheid producten die

in de suite zijn opgenomen.
 

Twee bundels en en een embossingfolder vormen de harde kern van het geheel terwijl het Specialty
Designer Series Paper een mooie basis vormt voor je project. Van de 6 dubbelzijdige vellen DSP

(dus 12 prints in totaal) zijn er 3 bewerkt met metallic accenten. De accessoires zoals lint en
rhinestones komen mooi van pas wanneer je je project extra wilt versieren.

 
Deze keer heb ik voor een project gekozen wat ik lang geleden heb ontworpen voor de KreaDoe.

Hoewel het ontwerp dus al oud is, vond ik het leuk om hem in een nieuw jasje te steken.  
Een uitgebreid project geeft je de mogelijkheid nét iets meer in een envelop te doen dan alleen één

wens.
 

 
Hieronder volgen de aanwijzigingen voor het maken van de basis van dit project. De gebruikte
materialen vindt je op aan het einde van het document.  
De werkwijze beperkt zich tot de basis van de Flip-Pocket kaart. Je zal zien dat wanneer je zelf gaat
zitten om het project te maken.
 
 
 
Omslag
 
Snij voor  de omslag een strook Whisper White cardstock van 24 bij 15,2 cm. Ril op 11,5 cm en 12,5
cm. 
Gebruik de Envelope Punch Board om de tabjes te maken. Leg je papier zo dicht mogelijk aan de
rand van het Punch Board en pons. Schuif het papier naar 7 cm en pons. Snij het deel wat je niet
nodig hebt af. Doe nu hetzelfde met de ander kant maar dan in tegenovergestelde richting. 
De omslag is nu klaar.  
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Als je lint wilt gebruiken voor de sluiting, houdt er dan rekening mee dat deze op de kaart bevestigd
moet worden voordat je de buitenkanten gaat versieren.
 
 
 
 

 
 

 
Rechter Flap-Pocket
 
Snij een strook van 14,5 x 27,3 cm. Bewaar de strook die over is voor later. Ril op 9, 18 en 18.3 cm.
Vouw het geheel en zorg dat het ‘ruggetje’ aan de rechterkant zit. Pons uit de linkerkant een halve
cirkel. 
Snij van het restje cardstock wat je net hebt afgesneden, een stuk cardstock met een lengte van 10
cm. Ril op 1 cm en vouw. Bevestig dit stukje aan de linkerkant zodat er een extra flap ontstaat. Plak
het geheel in de kaart. Let op: aan de bovenkant (met de uitgeponste cirkel) geen tape bevestigen.
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Labels
 
Voorkant: 4,5 x 10,5 cm en 5 x 11 cm 
Midden: 6,0 x 12 cm 
Links: 6,5 x 12 cm
 
Wanneer de basis klaar is dan kun je je Flip-Pocket kaart gaan versieren. Begin met het strikken van
het lint en versier de voorkant. 
Gebruik zoveel mogelijk producten uit dezelfde lijn om een mooi geheel te creëren. 
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Parisian Blossoms

Specialty Designer

Series Paper

151192

Price: € 18,00

Forever Blossoms

Bundle (English)

153781

Price: € 64,75

Circle Tab Punch

143754

Price: € 22,00

Petal Pink 5/8" (1.6

Cm) Organdy Striped

Ribbon

149441

Price: € 9,75

Whisper White A4

Cardstock

106549

Price: € 11,75

Gray Granite A4

Cardstock

147008

Price: € 10,50

Cherry Cobbler A4

Cardstock

121681

Price: € 10,50

Basic Black A4

Cardstock

121688

Price: € 10,50
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Peaceful Moments

Cling Stamp Set

(English)

151595

Price: € 25,00
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