Kortserie med satengbelte
og innstikk av håndlaget
papir
Innbydelsen er 3-delt omslag med innvendige
lommer av mønstrete Color Bar papir, pyntet
med halvperler og magebelte av satengbånd.
Innstikk med tekster satt i lommene. Innstikk
laget av håndlaget papir. Menykort og
bordkort laget av Color Bar kartong.

Inspiration: 13415
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2.

Innbydelse - det 3-delte omslaget: Brett
et A4 Color Bar papir på langs - 5,7 cm fra
kanten. Brett ut igjen.

Lag en 9,5 cm bred brett på langs på
hver side. Merk, at disse brettene skal
være veldig nøyaktige! Brett ut igjen.

3.

4.

Sett på dobbeltklebende tape nederst og
på begge sider av hver brett, ytterst.
Brett, og området festes til en "lomme".

Skjær to deler med en bredde på
henholdsvis 10 og 7 cm av det doble
brevkortet av håndlaget papir. Disse
brukes som innstikk i det 3-delte
omslaget.

5.

6.

Print mønsterarket som finnes som en
egen pdf-fil til denne ideen. Skjær ut
delene, tegn opp på Color Bar kartong,
og skjær ut to stykker av den største
ovalen.

Den minste ovalen på mønsterarket
brukes som sjablong til utskjæring av de
printede overskriftene.
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De to innstikkene til det 3-delte omslaget
festes med printede tekster, tilpasset i et
litt mindre format. Bruk dobbeltklebende
tape, som også brukes til å feste ovalene
med overskriftene øverst.

Lag enda to ovale skilt med overskrifter.
Disse festes med dobbeltklebende tape.
En på utvendig side av omslagets høyre
del, og en på forside av omslaget. (OBS!
Logoen på papiret skjules på den måten).

9.

10.

Pynt med selvklebende halvperler etter
smak på forsiden. Knyt et satengbånd
rundt kortet som "magebelte".

Menykort: Skjær til kartong på 9,5x26 cm,
og marker midten med et falseben. Skjær
ut oval og printet overskrift, og meny.
Fest disse på forsiden av kortet. Bruk
dobbeltklebende tape.

11.

12

Bordkort: Skjær ut den største ovalen av
kartong. Fest printet og tilskåret tekst
med dobbeltklebende tape. Lag en fot av
et rektangulært kartongstykke, brettet på
midten og festet.

Alternativt kan man klippe en serviettring
av kartong og sette den sammen
(3,5x16cm), og her kan ovalen med
teksten festes.
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