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Een Anything Book is een boekje met een basis die je voor iedere gelegenheid kunt maken en 
waar je alles in kunt doen wat jij wilt. Denk aan een Snail Mail waaribij he de pockets vult miet 
kleine (platte) attenties zoals stickers of tags. Maar je kunt er ook een vriendinnenboekje van 
maken met speciale teksten of boodschap. Je kunt zelfs een herrinneringenboekje maken met 
foto's van een speciale dag. Met welk doel je je boekje maakt is geheel aan jou!

Wanneer ik een 3D project maak heb ik vaak al iemand in gedachten wie ik het project ga 
verzenden. Dat maakt het makkelijk om het thema te bedenken en om de materialen uit te kiezen. 
Weet je nog niet aan wie je het project wil geven of versturen dan kun je evoor kiezen om 
bijvoorbeeld de teksten later toe te voegen. 

Benodigdheden:

3 Paper Bags in verschillende maten•
Envelopje (optioneel)•
Transparant elastiekje of dun (fun) elastiek wat wordt gebruikt voor het maken van Traveler's 
Notebooks

•

Designpapier•
Kant en klare teksten en/of tekststempels•
Embellishments voor extra versiering•
Washi Tape (bekijk wat je in je eigen collectie hebt van andere merken)•
Acrylverf of Gesso•
Lint voor de sluiting.•
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Ik heb de materialen gebruikt uit de Pressed Petal Suite van Stampin' Up!, deze vindt je aan het 
einde van het documentje.

Werkwijze:

Vouw de Paper Bags dubbel. Hou hierbij rekening met het feit dat niet alle Paper Bags even 
netjes in elkaar zijn gezet. Kom je niet uit of is er een zakje scheef dan is er geen man 
overboord.

1. 

Leg de zakjes om en om op elkaar, zo heb je een mooie variatie van de pockets. Doe er 
daarna een elastiekje omheen. Zorg ervoor dat het elastiekje goed is uitgerekt (als je 
elastiek van een rolletje gebruikt hoeft dat niet). Hiervoor kun je het elastiekje bijvoorbeeld 
een nachtje om de hoes van een stempelset spannen. Een transparant elastiekje vind ik leuk 
om te gebruiken omdat je het beijna niet ziet.

2. 

Wanneer je een envelopje zou willen toevoegen dan kun je deze om het elastiekje doen (zie 
foto's)

3. 
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Je kunt van alles onder het elastiekje frummelen maar je moet wel rekening houden met de dikte 
van je project. Ik vond het zo vol genoeg. Mijn boekje heeft een maat van ondgeveer 10 x 10,8 
cm. Nu je boekje klaar is kun je starten met het versieren. Ik de opening van de Paper Bags zijn 
nu pockets ontstaan die je vervolgens ook kunt vullen.

De versiering is afhankelijk van de materialen die je tot je beschikking hebt en het thema wat je 
wilt gebruiken. Ik heb een combinatie gebruikt van designpapier, bijpassende stempels, 
tekststempels en Washi Tape. Ik ben gestart met de voorkant en heb vervolgens per pagina 
versierd. Hierbij heb ik rekeing gehouden met bijpassende prints en kleuren van het designpapier.
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Dit project zou je ook prima kunnen maken met cardstock in de basis. Wil je een meer 'clean' 
uiterlijk voor je project dan kun je kiezen voor een witte basis. Thick whisper White cardstock is 
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dan een goede keuze voor de omslag terwijl je met Regular Whisper White werkt voor de 
binnenkant. Wanneer je basis te dik wordt door de hoeveelheid pagina's dan kun je ervoor kiezen 
om een kleine rug te maken in je omslag.

Heel veel succes met het maken van jou project! Heb je nog vragen over het maken van een 
dergelijk boekje, wees dan zo vrij om me een email te sturen. Ik help je natuurlijk graag!

 

Images © Stampin' Up! 1990 - Current

mailto:cljmorris@gmail.com
http://carmenmorris.nl


Inspiratie voor een speciaal 3D 
project
Paper Bag Anything Book

Carmen  Morris
0655757851

cljmorris@gmail.com
carmenmorris.nl

Pressed Petals 
Specialty Designer 

Series Paper - 
149500

Sale: € 14,40

Price: € 18,00

Add to Cart

Pressed Flowers 
Clear-Mount 
Stamp Set - 

146789

Price: € 13,00

Add to Cart

Petal Labels Dies - 
149635

Sale: € 18,60

Price: € 31,00

Add to Cart

Pressed Petals 
Specialty Washi 
Tape - 149585

Sale: € 7,20

Price: € 9,00

Add to Cart

Scripty 3D 
Embossing Folder 

- 149634

Price: € 12,00

Add to Cart

Designer Elements 
- 149586

Price: € 8,50

Add to Cart

Rococo Rose 1/2" 
(1.3 Cm) Gathered 
Ribbon - 149587

Price: € 10,25

Add to Cart

Perennial Essence 
Floral Centers - 

149442

Price: € 7,25

Add to Cart
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