Workshop Mery mallen.
Dit zijn hele leuke mallen om mee te werken.

De mallen passen heel mooi in elkaar en zijn op verschillende manieren te gebruiken.
Wij leggen je 2 manieren uit, daarna ben je zelf wel in staat om meerdere variaties te maken.

Kaart 1
Snijd een dubbele kaart van 13,5 cm bij 13,5 cm
Snijd een kaart van 13 cm bij 13 cm
Snijd een kaart van 12,5 cm bij 12,5 cm
Snijd een kaart van 12 cm bij 12 cm

Leg alle 3 kaarten op elkaar (behalve de
Leg de mallen op de kaarten en zorg dat het gaatje
dubbele kaart).Leg bovenop de mal en het
precies in het midden zit.Leg de kleinste mal op het
plaatje, bepaal zo waar je alles wilt hebben. grootste stuk papier (13,5 bij 13,5) en de grootste mal
Als alles goed ligt prik dan in het midden van
op het kleinste stuk papier. Werk ook in
de mal een gaatje, zodanig dat het in alle 3
spiegelbeeld omdat straks alles naar achteren
de kaarten zit.
gevouwen wordt.
Het gaatje is een hulpje zodat straks alles
precies in elkaar past.

Snijd en embos nu de mallen.

En vouw alles mooi om en leg alles op
elkaar

stap 1

stap 2

stap 3

stap 4

Maak het kaartje verder af zoals je zelf leuk vindt.

Kaart 2

Snijd een dubbele kaart van 13,5 cm bij 13,5 cm
Snijd een kaart van 13 cm bij 13 cm
Snijd een kaart van 12,5 cm bij 12,5 cm

Leg de3 kleinste mal op de kaart van 13 cm bij 13 cm
De grootste kan je gewoon zo groot als de mal uitsnijden

en de middelste maak je 2 mm kleiner dan de grootste mal

Snijd en embos de mallen.

Snijd de middelste mal uit met behulp van de gaatjes truc
uit de kaart van 12,5 cm bij 12,5 cm.

En leg de andere 2 eronder en daaronder de dubbele kaart.

Maak het kaartje verder af zoals je zelf leuk vindt.

Gebruikte producten :
Mery mallen (919282/1)(919282/2)(919282/3)
Knipvel Winterbaby's (99004/1106)
Papier komt uit pak 60 vel assorti (91678)
Starform stickervel sterren (91025/7056)
Starform stickervel sterhoek (91025/7058)
Starform stickervel lijn (91025/1149)
Starform stickervel tekst (91016/242/g)

