Modern Patchwork no. 2

CL MP 02

Werkwijze:

Instructions:

Maak een kader als hulpmiddel:
Plak de aangegeven stansen met non-permanent tape zorgvuldig op de juiste plaats
tussen de rode lijnen op de tekening. Plaats karton met de goede kant naar beneden
op de stansen. Leg de tekening met de stansen en het karton op de snijplaat van de
stansmachine en stans het geheel. Verleng de zwarte lijnen op het kader.
Het gemaakte kader kan gebruikt worden om de losse vlakken op de juiste plek op de
grootste vorm te plakken. Gebruik de zwarte lijnen op het kader om het kader een
kwartslag / 180 graden te draaien als dezelfde vlakken geplakt moeten worden.

Make a frame as a guide:
Tape all outlined dies carefully on the marked places between the red lines on the
drawing with non permanent tape. Place cardstock on top, with the good side face
down. Place drawing, dies and cardstock on the platform of the machine en die cut.
Extend the black lines on the frame.
The frame can be used to put the elements on the right spot on the shaped cardstock.
You can use the marked black lines to rotate the frame 90 or 180 degrees in order to
put the elements on the right spot.

Vlakken plakken:
Stans de buitenste vorm en plak deze met non permament tape binnen de zwarte lijn
met de goede kant naar boven. Stans de benodigde vlakken. Plak het kader met non
permanent tape over de vorm, gelijk met de zwarte lijntjes. Plak het vlak/de vlakken
door het kader heen op de grootste vorm. Draai het kader een kwartslag en leg het
opnieuw gelijk met de zwarte lijntjes. Plak de volgende vlakken door het kader heen.
Ga zo door todat alle grootste vlakken zijn opgeplakt. Plak daarna de kleinere vlakken
op de grote vlakken.

Glueing the elements:
Die cut the outershape out of cardstock. Tape it with non permanent tape inside the
black line with the good side of the cardstock face up. Die cut the necessary elements.
Tape the frame with non permanent tape on top of the shaped cardstock, line up with
the black lines. Glue the element(s) through the frame on the shaped cardstock. Rotate
the frame and line up with the black lines again. Glue the next element(s) through the
frame. Repeat this until all the biggest elements are glued on the shaped cardstock.
Glue the smaller elements on top of the bigger elements.

