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+  Wat heb je nodig?!
Webster’s pages Hollywood vogue “shine a light” | Ribbelkarton uit een rol 
beschuit of koekjes | Vlinder patroon | Oud boek | Gehaakt kleedje | Tule | 
Naaimachine | Heattool | Gesso | Nietmachine | Grote bloem prima 
marketing | Glimmermist lavenderfields 



+Hoe maak je het?!
 Snijd het cardstock op 30 bij 20 centimeter. Het dessinpapier net iets 
kleiner.  



+

 Maak de randen nat, gewoon onder 
de kraan. Het papier word dan 
zacht, net als een stofje en kan heel 
makkelijk gekreukt worden. Je krijgt 
dan een mooier effect dan wanneer 
je het gewoon droog kreukelt. 



+ Leg de gekreukelde vellen op elkaar, en smeer de randen dik in met 
gesso. 



+ Knip een stuk tule wat ruim over het geheel past, en leg het in de natte 
gesso. 



+ En smelt het vast met de heattool. Niet te lang je heattool erboven 
houden, anders wordt de gesso en je tule bruin. 



+De vlinder… 



+De mal 

Bron: http://www.mayaroad.net/outlines/ButterflyBook.pdf  



+

Gebruik het patroon van de vlinder 
als mal, en trek hem om op het 
ribbelkarton. Dat haal je gewoon uit 
een rol beschuit of een pakje 
koekjes… (die eet je dan gewoon 
tijdens het scrappen even leeg) 

Knip de vlinder uit en bespuit hem 
met wat glimmermist 

Leg de vlinder op je werk, en naai 
hier en daar wat stiksels met de 
machine. Naai ook de lagen papier 
en tule rondom vast. 
 



+Detail 



+  
Verkreukel een stukje papier uit een oud boek, en leg 
het met een stukje kant van een gehaakt kleedje op de 
vlinder.  
 



+ Niet het geheel vast. Daarna de grote bloem, niet hem ook 
onzichtbaar vast, gewoon ergens onder een bloemblaadje, niemand 
die het ziet. 



+  

Het ophang systeem. 
Neem een kantje of een lintje op pareltjes band, 
ongeveer een centimeter of 15 en niet het vast. 
 

Als laatste…!



+Het resultaat!!


