Cardzz no. 2: Card in a box

Cardzz 02

3 Stansen - 3 Dies - 3 Stanzschablonen - 3 Matrices de coupe

Card in a box

86x 170 mm

1. De stansset bestaat uit 3 delen.
2. Stans 6x de buitenvorm.
3. Neem 4 gestanste vormen met de goede kant van het karton naar
boven. Plak sticky tape op de rechterplakstroken. Vouw de plakstroken en
duw ze weer plat. Verwijder de beschermfolie en vouw de plakstroken
naar binnen; dus goede kant op goede kant.
4. Draai alle vormen om met de verkeerde kant van het karton naar
boven. Plak sticky tape op de rechterplakstroken. Vouw de plakstroken en
duw ze weer plat. Verwijder de beschermfolie en plak alle delen aan
elkaar. Plak het laatste deel aan het eerste deel.
5. Zet rechtop en vouw 3 gebogen delen naar buitn. De vorm zonder
vouw is de achterkant van de kaart.
6. Stans 3x de rechthoek en 4x de gebogen vorm. Plak ze op.
7. Neem de 2 overgebleven gestanste vormen met de goede kant van het
karton naar boven. Plak sticky tape op zowel de rechter- als de linkerplakstroken. Vouw de plakstroken.
8. Plak aan de verkeerde kant van het gebogen deel van het karton sticky
tape. Vouw het bovenste deel. Verwijder de beschermfolie en plak het
gebogen deel op het rechte deel.
Decoreer de delen naar keuze.
9. Verwijder de beschermfolie van de plakstroken en plak deze op 1/3 en
2/3 in de box.

1. This die set contains 3 dies.
2. Use the largest die, cut 6 times.
3. Set aside 2 pieces, you now have 4. Place the pieces right side up. Fold
all score lines in a downhill fold. Use red sticky tape on the right tabs. Tape
the four tabs.
4. Turn all pieces wrong side up. Fold all score lines in an uphill fold. Use
red sticky tape on the right tabs. Tape the four pieces together. Tape the
last piece to the first piece.
5. Stand right up and fold 3 flaps down along the score line.
6. Use the 2 other dies and your choice of paper. Cut from the rectangle 3
pieces and from the flap 4 pieces. Stick the 3 rectangles on the side of the
box under each flap. Stick the 4 flaps on the folded down flaps plus the
back of the box.
7. Retrieve the 2 set aside pieces. Place right side up. Use red sticky tape
on both tabs (left and right).
8. Turn face down. Use red sticky tape round all edges of the flap. Still with
wrong side up, fold flap and stick down along score line. Repeat for
second piece. Decorate the pieces.
9. Retrieve the box and stand right up. Position the folded piece approximately 1/3 from the opening and stick it to the box using the two tabs.
Repeat for the second folded piece, positioning at 2/3 of the opening.

Optioneel bij de tussenschotten:
Plak achter de tussenschotten transparante sheet om te decoreren.
of
Maak een extra rillijn onder de rillijn die al aanwezig is op de vorm en
vouw het gebogen deel eerst naar beneden op de rillijn die de stans heeft
gemaakt en vouw de geschulpte rand dan weer omhoog langs de
gemaakte rillijn, zodat de geschulpte rand boven de box uitsteekt.

Optional for the folded pieces:
Tape transparant sheet behind the folded pieces to decorate.
or
Make an extra score line below the score line the die makes and fold the
flap down along the score line the die makes and fold ikt up again along
the tailor made score line, so the scalloped edge is in upright position
again, but lower.

