
Kaartenschrift 2


Nodig:

Je schrift

Lijm

Lineaal

Potlood

Schaar

Washi tape of papieren hechtpleister. 





Begin met in je schrift steeds 2 pagina’s aan elkaar te plakken

Ik  gebruik Tombo, witte lijm, houtlijm kan ook. Ik zou geen prittstift achtige lijm aanraden, en ook 
geen lijmroller. 

Lijm de eerste pagina goed in, en sla dan de volgende bladzijde om, zodat de pagina’s tegen 
elkaar plakken

Let op, het is belangrijk dat je de hele pagina insmeert met lijm!


GOED laten drogen. Het is belangrijk dat de lijm helemaal droog is voor de volgende stap. 







Voor de volgende stap heb je 2 dicht geplakte pagina’s nodig. Van die twee maken we 1 nieuwe 
pagina. 

De eerste pagina sla je om naar links

Op de tweede pagina teken je met lineaal, en potlood een beetje schuine lijn, ongeveer 
halverwege de pagina. 

Nu knip je op die lijn de pagina weg. Belangrijk is dat je niet helemaal naar het midden knipt, want 
anders valt je schrift uit elkaar. 


Nu gebruik je washi tape (of hechtpleister)

Plak een washitape over je knip rand. Daarvoor plak je het washi tape eerst half over de pagina, 
en dan vouw je het over naar de andere helft. 




Nu sla je halve pagina over naar links, en plak een washi tape langs de halve zijkant, en langs de 
onderkant, Ook hier plak je het washi tape half langs de rand, en vouw dan om naar de andere 
kant. 

Nu heb je een vak waar kaarten in passen. 


Voor de volgende sla je eert 1 pagina naar links, en knip je de daarop volgende pagina door 
midden.  
 
Maak je hele album verder zo. 





Omdat het vak zo kaal is, kun je dat versieren. De rechterpagina komt morgen aan de beurt, die 
laat je voorlopig nog leeg.


Succes

Groetjes

Marrigje 



