
Ster boekje 
Materiaal:  
7 stuk cardstock 21 x 9.9 cm 
6 stuk cardstock 18,4 x 8 cm 
6 stuk cardstock 16 x 7 cm 




1 score de stukken cardstock in het midden.  
Dat is voor de grootste op 10,5 cm 
Voor de middelste op 9,2 cm 
Voor de kleinste op 8 cm 
Hou van de grootste 1 apart, en snijdt die op 10,5 cm,  

2 vouw op de score lijn. Met een vouwbeen zodat je een goede strakke vouwlijn 
krijgt. 




3 plak nu de grootste met tape aan elkaar. 


4 neem een stuk lint van ca 60 cm Plak het lint aan 1 van de twee 
voorkanten. 




Plak 1 van de twee kanten die je apart hebt gehouden voor de kaft op de kaft. 

 

Doe het boekje dicht, vouw het lint om de rug, en plak vast aan de andere 
kant, en werk af met de het cardstock dat je voor de kaft apart hebt 
gehouden. 




5 plak de middelste maat in de grootste maat. Hiervoor plak je tape op 
de rand van de middelste maat, en plak die vast. Plak de andere kant 
op dezelfde manier vast. Een heel erg klein stukje van de kant is leuk, 
maar dat mag niet te veel zijn. Precies op elkaar kan ook. Net wat je 
zelf mooi vindt.  

6 herhaal met de kleinste maat.  
Belangrijk: In het geval van dit voorbeeld is de kleinste maat eerst gedecoreerd en daarna vast geplakt. Eenmaal in 
elkaar gezet is stempelen in dit boekje niet echt meer mogelijk. Wel kun je daarna nog foto’s of embellisments 
opplakken.  

7 Decoreer eventueel verder naar wens.  
 
Dicht houdt het lint het boekje bij elkaar. Maar als je het helemaal open vouwt en het lint strikt heb je een prachtige 
ster. Die je ook kunt ophangen. Boekje is ook zeer geschikt om met foto’s te decoreren, als scrapbook.  
 


