Invitation, bordkort og
bordpynt med skjorter af
designpapir
Indbydelsen er et dobbelt kort af håndlavet
papir, hvorpå skjorte er monteret, lavet af
designpapir fra Vivi Gade. Anden pynt er
selvklæbende halvperler og hampsnor.
Menukort og bordkort er lavet af Color Bar
karton og pyntet som indbydelsen.

Inspiration: 13418

1.

2.

Indbydelse: Print mønsterarket, der findes
som en særkilt pdf-fil til denne ide. Klip,
tegn den største cirkel af på blå Color Bar
karton og klip ud. Desuden tegnes og
klippes samme med en lidt større
diameter. (Brug evt. passer til begge
cirkler, frem for mønsterarket).

Cirklerne limes sammen med
dobbeltklæbende tape.

3.

4.

Efter mønsterark tegnes skjorten op på
designpapir. Bemærk, at de stiplede linjer
markerer, hvor foldningerne skal være. Fold hver side ind mod midten og fold to
skjorteærmer.

Fold skjorten sammen - tæt på den
tværgående, midterste linje. Øverst
foldes ca. 1 cm bagover, og skjortekraven
foldes ind fra begge sider.

5.

6.

Fold skjorten sammen og luk med hver
flip på skjortekraven.

Brug dobbeltklæbende tape og fastgør
skjorten på de sammensatte cirkler af
karton.

7.

8.

Som knapper på skjorten monteres
selvklæbende halvperler.

Teksten skrives langs kanten med en sort
Uni Posca tusch.

9.

10.

I hullet fastbindes hampsnor.

Den færdigdekorerede cirkel monteres
på forsiden af det dobbelte kort. Brug
dobbeltklæbende tape.

11.

12.

Menukort: Skær et stykke blå Color Bar
karton i 9 x 28 cm, hvorpå midten
markeres med et falseben.

Print menuen og fastgør den på forsiden
af det dobbelte menukort. Herpå en
færdigdekoreret cirkel, lavet efter samme
fremgangsmåde som ved indbydelsen.

13.

Mønsterark

Bordkort: Brug mønsterark eller passer
og skær tre cirkler af forskellig størrelse.
To i karton og en i designpapir. Sidste og
mindste cirkel er et print med navnet.
Fastgør cirklerne til hinanden med den
største bagerst. Brug dobbeltklæbende
tape. Isæt hampsnor og fastgør
bordkortet på et glas med en lille
træklemme.

-

