
Sol The lovely Stampers  22 mei Doosje in kaart. 

Door Ine van den Eijnden 

 

Benodigheden 

 

Cardstock: 29cm  x 12cm  ( 2 keer) 

                     23,5cm x 18,5 cm 

                     23,1 cm x 18,1 cm 

                     14cm x x11 cm 

DSP:            13,5cm x x10,5 cm ( kaart) ( heb ik in ander kleur cardstock) 

                     9,5 cm x 11,5 cm ( 4 keer bovenkant mapje en binnenkant mapje) 

                     2,0 cm x 11,5 cm ( 2 keer zijkant van het mapje) 

                     1,5 cm x 11,5 cm ( 2 keer binnenkant mapje) ( heb ik in ander kleur cardstock)    

                      16,2 cm x x 11,3 cm  ( deksel doosje) ( heb ik in cardstock gedaan ivm druk DSP) 

                      16,3 cm x 1,5 cm  ( 2 keer : boven en onderkant deksel vh doosje) 

                      1,5 cm x 11,2cm ( 2 keer; zijkant deksel doosje) 

 

Wat rest stukjes cardstock of DSP voor versieringen. 

Tabpons  en 1”circkel pons of 2 circkels van 4cm 

30 cm lint ( 2keer) voor sluiting 

Restjes lint voor eventuele versiering 

Tear and tape, tombow, trimmer en schaar 

 

Hint 1: 

Ril beide stukken van 29cm bij 12 cm op de lange kant op 17cm en 19cm. 



 

 

Hint 2: 

Vouw de lijnen en leg ze met de lange kanten op elkaar, de korte flapjes vormen de voorkant. Pons 

uit  de linkse ( achterste ) lange flap een halve cirkel ( 1”pons) in het midden.  

 

 

Hint 3: Doe tape aan 3 kanten( niet de bovenkant). Dit vormt een hoes waar je een kaart in kan doen. 

 

 

 



 

Hint 4: Maak het doosje en deksel door de stukken van 23,5 cm x 18,5 cm en 23,1 cm x 18,1 cm aan 

alle kanten te rillen op 1,5 cm en 3,5 cm. 

 

Hint 5: Knip weg volgens tekening. 

 



 Dus 4 flapjes maken. 

Hint 6: Vouw de lijnen en plak daarna het doosje en deksel in elkaar. Kan met Tape of met Tombow. 

 

Hint 7: De kaart van 14 cm bij 11 cm versieren met het DSP ( of Cardstock) van 13,5 cm bij 10,5 cm. 

En plak in het midden boven in een tabje ( van de tabpons of gemaakt van 2 1’cirkels). 

 

 

Hint 8: Plak de 2 flappen van hint 2 en 3 op elkaar. Nu heb je de basismapje en kan je de kaart achter 

in schuiven. 



. 

Hint 9: Plak daarna het doosje ( bodem) in het midden van het grote vlak.Op de ondekant tape doen 

of Tombow. 

 

Hint 10: pak nu de 2 stukken lint. Plak het ene stuk lint aan de binnenkant van de linker flap. 

En het andere stuk aan het rechter smalle zijkantje. Dus niet aan de rechterflap.Ik heb 

hiervoor Tear and tape gebruikt 

 

Hint 11: Versier daarna alles met het DSP. En net zoals jij het wilt. Ik heb de Memories en More 

kaartjes erin gedaan. En op het deksel en aan de twee zijflappen  hoesjes gemaakt waar je tags of 

kaartjes in kan doen. Maar het is ook erg leuk om foto’s in te doen of een klein kadootje. 



Het idee heb ik van Janet Blaauw van Hobby Vision 

Ik hoop dat jullie het een leuke SOL vonden en ben benieuwd naar jullie resultaten. 

 

 

 

  

 


