
Shutter card, turorial. 

Benodigdheden en maten





Cardstock:


Stap 1

Score de A5 basis kaart als een gate Fold card, Maak daarvoor een score lijn langs de lange kant 
op 5,25 cm, draai de kaart en doe hetzelfde op de andere kant. Vouw beide kanten naar het 
midden. Als het goed is vallen ze tegen elkaar aan. Pas het indien nodig aan. 


Stap 2

Score de strook van 9,5 bij 21 cm Maak een score lijn van 21 cm, 1 cm vanaf de kant. 

Snijdt er nu 2 stukken van 9 cm vanaf. 


Stap 3

Versier het cardstock (Very Vanilla of Whisper White) naar wens. Of 
gebruik DSP

 Snijdt nu het DSP van 9,5 x 14 cm in twee gelijke stukken van 4,75 x 
14 cm. 


Doel Maat Aantal

Basis kaart A5 1

Paneel binnenin 14 x 8,5 cm 1

Shutter 9,5 x 21 cm 1

Paneel voorop 9 x 7,5 cm 1

DSP, of zelfgemaakt DSP
1

Voorkant 9,5  x 14 cm 1

Paneel binnenin 13,5 x 8 cm 1

Paneel voorop 9 x 7,5 cm 1

Binnen de shutter 8  x 8 cm 1

Extra embellishments Restje Cardstock 1



Stap 4

Plak het DSP van 13,5 x 8 cm op het paneel voor binnen in. 


Stap 5:

Maak een opening in het paneel. Hier gebruik ik een cirkel maar het kan ook met andere vormen 


Stap 6:

Teken het midden af in beide stukken cardstock van 9,5 x 9 cm

Teken een lijn van het hoekpunt naar het midden. De rillijn is nu de bovenkant, Dat is straks de 
plakrand. 




Stap 7:  
Knip de zo getekende 3hoek uit.


Stap 8:

Plak tear and tape op de plakranden van de shutter delen

Plak 4 dimensionale op het paneel voor binnen in de kaart.





Stap 9:


Plak het paneel met de onderste dimensionals vast. De bovenste blijven nog ingepakt.




Stap 10


Schuif deel 1 van de shutter onder het paneel. Zo dat de plakrand erbuiten blijft steken, met het 
tear and tape zichtbaar naar boven.  
 
Sluit nu de kaart om de plakrand vast te zetten. 


 


Stap 11

Doe nu hetzelfde aan de andere kant. Heel belangrijk is dat het tweede shutter deel boven het 
eerste deel zit. Zodat het over elkaar heen glijdt bij het openen en sluiten van 
de kaart. 


Stap 12

Stempel nu het paneel dat achter de shutter moet.  
Als je het paneel eerst achter de shutter legt, en met een roze pen aftekent 
weet je precies wat zichtbaar wordt als je de kaart opent. 




Stap 13.  
 
Doe genoeg lijm op dit paneel dat het echt 
goed vast zit. Als het aan de randen te los zit, blijft de shutter er 
achter hangen. 


14. Plak het paneel achter de shutter. En plak tenslotte de laatste 2 dimensionale vast. 






Stap 15.  
 
Voor het sluiten kun je een band om de kaart maken, of een wat groter paneel voorop aan 1 kant 
vastmaken. 

De kaart is klaar, veel plezier met het maken. 




Groetjes

Marrigje 


