Werkwijze:
Print de download op printpapier op ware grootte / 100%.
Bedek eventueel met zelfklevende transparante kaftfolie (compleet glad opgebracht) voor
hergebruik van de print.
Snijd de tekening uit op de onderbroken lijn.
Snijd karton van 12 x 12 cm.
Plak de kiekeboestans met non-permanent tape op één van de vier plaatsen op de tekening.
Plak het vierkant van karton met non-permanent tape binnen het grootste vierkant op de
tekening.
Stans de kiekeboe.
Laat het vierkant aan één kant vastgeplakt zitten en klap het vierkant om.
Verplaats de kiekeboe stans, plak het vierkant weer terug binnen het vierkant en stans
opnieuw. Herhaal dit nog 2x.
Laat het vierkant aan één kant vastgeplakt zitten en klap het vierkant om.
Plak met non-permanent tape een Crea-Nest-Lies XXL vorm op het kleinste vierkant.
Stans de Crea-Nest-Lies XXL vorm.
Maak de rest van de kaart.

Instructions:
Print the download on printing paper at 100%.
Optional: Cover with self adhesive transparant book cover foil for reuse (it needs to be a
completely smooth surface).
Cut the drawing on the dotted line.
Cut a 12 x 12 cm square out of cardstock.
Use non permanent tape to attach the Peekaboo die to one of the 4 spots on the drawing.
Use non permanent tape to attach the cardstock square on the biggest square on the
drawing.
Die cut the peekaboo.
Leave non permanent tape on one side of the square and flip the cardstock square.
Move the Peekaboo die to the next spot, flip the square to its original place and die cut
again. Repeat this 2x.
Leave non permanent tape on one side of the square and flip the cardstock square.
Use non permanent tape to attach a Crea-Nest-Lies XXL shap on the smallest square.
Die cut the Crea-nest-Lies XXL shape.
Make the rest of the card.

