
KÁRTYAKÉSZÍTÉS 

A vízbe esik
egy kavics

Meghívó: Ez a kártya több lapból

áll, amelyekre a meghívó szövegé-

nek egy-egy mondatát nyomtatjuk,

és amelyeket egy szalag tart össze.

1 Vágjuk méretre (kb. 10 x 20 cm)

szik laszürke tónuspapírból a két fed-

lapot és a papírt a nyomtatott szö-

veggel, a szöveg középen legyen. A

fedlaphoz szintén nyomtassuk ki a

szöveget és középen vágjuk méret -

re (kb. 16 x 5 cm). Készítsük el a két

csíkot a szalaghoz (sötétszürke tó -

nus papír kb. 22 x 4 cm és szikla -

szürke fotokarton kb. 22 x 3 cm), majd

ragasszuk egymásra őket. 2 A szal-

vétát ragasszuk fel Art Potch lakk &

enyv ragasztóval a memórialapocs -

kára és tegyük félre száradni. 3 A

szalagot helyezzük rá úgy a kártyá-

ra, hogy fent és lent kb. 6 cm lógjon

le, majd ezt hajtsuk hátra, húzzuk le

és ragasszuk fel. Helyezzük rá a

kék négyzet közepére a memóriala-

pocskát, majd ahogy a képen is lát -

szik kössük össze a szalaggal. 4 Vé-

gezetül tegyük mindet egymásra,

húzzuk át felette a szalagot és dí -

szítsük fél golyókkal. 

Köszönetnyílvánítás: Ezt az egy-

szerű kártyát gyorsan el tudjuk ké -

szíteni. 1 Vágjunk ki a kék fotokar-

tonból két azonos méretű (kb. 14 x

14 cm) és egy kisebb (kb. 7 x 7 cm)

négyzetet. A keresztcsíkhoz szük-

ségünk van egy világosszürke foto-

kartonra (kb. 14 x 85 cm) és egy szik-

laszürke tónuspapírra (kb. 14 x 6 cm).

Az Ön gyermekének az Első áldozása vagy a Konfir -
mációja lesz hamarosan? Ezen elismerése a hitnek
és az egyháznak nagyon különleges pillanat, amelyet
a gyerekek szívesen szeretnek a szülők, kereszt-
szülők, a család és a barátok társaságában eltölteni.
Az ünnepi kártyák egyszerűen hozzátartoznak!

Kérem vegye figyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás

egy új katalógus megjelenésével változhat. A jelenlegi kínálatunkat

megtalálhatja gyorsan a webáruházunkban is.
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ALAPANYAG
Fotokarton 220 g/m²
(Cikkszám 2123.. királykék-69, világosszürke-91)
lásd főkatalógus 257. oldal

Tónuspapír (Természetes papír)
(Cikkszám 2023.. sziklaszürke-95) lásd főkatalógus 256. oldal

Art Potch - lakk & enyv
(Cikkszám 22607) lásd főkatalógus 368. oldal

Karton - memórialapocskák
(Cikkszám 2140) lásd főkatalógus 306. oldal

Szalvéta - Forever in Love
(Cikkszám 20410) lásd főkatalógus 371. oldal

Ragasztólapok, vastagság: 0,5 és 1 mm
(Cikkszám 22402) lásd főkatalógus 252. oldal

Chiffonszalag drótperem nélkül - 3 mm
(Cikkszám 7770.. krém-02) lásd főkatalógus 448. oldal

Félgyöngy - gyöngyház
(Cikkszám 70785) lásd főkatalógus 293. oldal

2 Ragasszuk fel a szalvétát Art Potch

lakk & enyv ra gasztóval, majd tegyük

félre szárad ni. 3 Most ragasszuk rá

a két szürke csíkot úgy, mint a

képen is látszik egy nagy négyzet -

re. Ragasszuk fel most a kártya köze-

pére a kis négyzetet ragasztólapokkal,

majd helyezzük rá a memóriala-

pocskát a közepére. 4 Végül minden

helyezzünk egymásra sorrendben,

majd az összeset a bal, felső sarok-

ban lyukasszuk ki. Kössük össze

őket a chiffonszalaggal és díszítsük

fél gyöngyökkel. 


