Workshop Kadokaartje.

De leuke kaartjes die we nu gaan maken hebben we de naam " Kadokaartjes" gegeven omdat ze er uitzien alsof het een kadootje is.
Het zijn vrij eenvoudige kaartjes om te maken en je kunt het zo maken als je zelf wilt - met veel werk of met weinig werk.
Eerst gaan we het voorwerk doen: de kleine vierkantjes (afmeting 6 cm bij 6 cm) maken / borduren en de strik maken.
Wij hebben gekozen voor de Chrismas Blocs mallen.
De onderkaart snijden op 13,5 cm bij 13,5 cm dubbelgevouwen en de opkaart snijden op 13 cm bij 13 cm.
Hier komt een uitleg hoe je een meerdere-lusjes-strik kunt maken.

Begin met lint dubbel te vouwen
De breedte hangt af van de grootte
van de strik die je wilt hebben.

Zet steeds met een
speldje het lint vast .

En werk dan zo lekker verder.

Laat het speldje erin zitten.

Maak in de draad een knoopje.

En naai met een losse steek
aan 1 kant de lusjes vast.

Trek het niet strak aan

Een beetje los moet het zijn.

zo kun je straks
alles mooi plooien.

Pak dan de lusjes om en om

En trek ze uit elkaar.

Als je er je vingertoppen insteekt
blijven ze mooi in vorm.

Aan het eind knoop je de uiteinden,
zodat de strik mooi rond wordt.

Knip de eindjes mooi af
en de strik is klaar
voor op de kaart.

Als al het voorwerk klaar is
kunnen we de vierkantjes
op de kaart plakken.

Plak er dubbelzijdig
plakband op,
iets langer dan de kaart

Trek het papier eraf.

Plak hier dan het lint.

Vouw het lint om de kaart.

Nu kan je op 2 manieren
verdergaan.
Manier 1 is dat je het lint van de strik
lang genoeg laat om die in 1 keer
erop te plakken.

Manier 2 is
het lint te plakken
zonder strik.

Plak dan in het midden
een kruis van
dubbelzijdig plakband.

Plak hierop dan het strikje.
Het verschil met de andere
manier is dat je nu 2 reepjes lint
kan laten hangen.

In plaats van met dat meerdere lusjes strikje kan je de kaart ook afwerken met een gewone strik.
En in plaats van de Christmas Blocs mallen kun je ook gewoon een vierkant stukje papier ( 6 cm bij 6 cm ) nemen,
en hierop een plaatje plakken en dat levert dan ook heel leuk resultaat op.

Gebruikte materialen zijn :
Mallen Christmas Blocs (91938/1) (91938/2) (91938/3) (91938/4)
Romak wit satijn (91466/1)
Romak wit papier (91113/1)
Romak rood papier (91694/5)
Romak groen papier (91113/3)
Madeira borduurgaren Rayon groen (69840/1051)
Madeira borduurgaren Rayon rood (69840/1147)
Joy! lint rood en groen 9 mm (91038/01)
Dubbelzijdig tape (39322)
Ster splitpennetjes (91593/22)
Joy! plakparels (35010/6)

