Weddingboxes!
Een verrassing voor bruid en bruidegom is tijdens de mooiste dag van hun
leven zeker op zijn plaats. Deze romantische doosjes kun je vullen met iets
lekkers, zoals bruidssuikers, maar er kan natuurlijk ook een kleine financiële
bijdrage tussen verstopt worden. Ook perfect als bedankje voor de gasten!

Rose
Snij de basisbox uit roomwit en de onderdelen uit Diamond Colour Foil Pink paper. Plak het kleine vlak op mica en knip het bij. Plak
het binnenin van de box: dit geeft de gekleurde rand in het hart. Teken met de Copic Marker om de rand van de 3 hartjes aan de
zijkant. Ril de lijnen van de box volgens patroon en vouw alles om. Plak de onderdelen op en zet het doosje in elkaar. Vouw de
klep er overheen en maak er 2 gaatjes in. Haal het lint er door. Knip de rozen uit en zet ze met Glue drops vast. Decoreer het geheel
verder met een tekst, pareltjes en stickers.
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ANNETTE HETEBRIJ-DOCHEZ KOK

WINTER

Patronen
Snij met de Silhouette
de snijbestanden uit of
gebruik de PDF bestanden of de patronen
in dit blad om dit met
de hand te doen.

Flowers
Snij de basisbox uit roze cardstock en de onderdelen uit parelmoer
paper. Werk verder als bij de vorige box. Knip ook 6 linten van 20 cm en
haal ze door de gaten aan de zijkant. Maak een dubbele, platte knoop
en knip de linten schuin op maat. Decoreer de box verder.

Wil je de Silhouette-/ PDF bestanden
ontvangen? Stuur dan een mail naar
info@annettescreafarm.com of ga naar
www.annettescreafarm.com en klik

WAT HEB JE NODIG?

op de linkerkant op de link ‘Kadoosjes
KNIPVEL YVONNE CREATIONS | CARDSTOCK ROOMWIT, ROZE | PARELMOER PAPER |
PAPERMANIA EN PRIMA MARKETING BLOEMEN | NELLIE SNELLEN ADHESIVE PEARL
STONES 3 MM, CLIPPUNCH ALPHABET STICKERS ZWART | COPIC SKETCH MARKER |
JEJE DIAMOND COLOUR FOIL PINK, EXTRA STICKY TAPE, GLUE DROPS 4 MM, RIBBON
STICKERS ROZE HART, ZWART CIRKEL | LINT | MICA | SNIJBESTANDEN © AHDK 2015 WEDDINGBOX 3 EN 6 OF PATRONEN | EVT. SILHOUETTE MET SNIJMAT
MATERIALEN VAN ANNETTE’S CREAFARM (WWW.ANNETTESCREAFARM.COM) EN JEJE
(WWW.JEJEPRODUKT.COM)

2015’. Voeg het bestand toe aan je
winkelmandje de bestanden worden zo
snel mogelijk gemaild. Deze patronen
zijn gratis te verkrijgen tot 3 maanden na
uitgifte van deze uitgave van Kadoosjes
2015. Daarna wordt er een vergoeding
gevraagd.
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