
 

Mini Album 

 

Nodig:   

1 vel A4 Whisper White Thick 

14.8 x 21 cm Bermuda Bay 

14.8 x 21 cm Basic Black, dsp Petal Passion  

1" en 1 3/8" circle pons  

Basic Black baker's twine 

Snij een Whisper White a4 op 10 cm op de korte zijde. Snij er dan 1 cm vanaf zodat het 28.8 cm lang 

wordt. Ril het op de lange zijde op 9 en 23 cm. Deze vouw je, en dit is de buitenkant van je mini 

album. 

 

Het stuk wat over is van de a4 snijd je af zodat het 11 x 26.5 cm is. Ril het op 9 cm. Draai het 

helemaal om zodat je nog eens kunt rillen op 9 cm. Dit vouw je om en om, dit is voor de binnen kant 

van je mini album.  

Voor de bovenkant (buitenkant) snijd je een stuk dsp van 9.5 x 8.5 cm en voor de onderkant 

(buitenkant) een stuk van 9.5 x 5.1 cm.  

Je snijd een stukje Bermuda Bay van  9.5 x 8,5 cm en een stukje van 9.5 x 5.1 cm. Dit plak je aan de 

binnen kant van je basis. 

Snij uit Bermuda Bay 2 strookjes van 1 x 11 cm, deze plak je op de binnenkant van het stuk van 11 x 

26.5 cm. Je vouwt het helemaal open en plakt je strookjes aan de linker en rechter kant, aan elk 

uiteinde. Deze plak je in de basis, zodat je hem kan uitvouwen.  

Snijd een stuk dsp van 10.5 x 8 cm en plak dit in het midden.  

Snijd een stuk Basic Black van 6 x 27 cm en ril deze op 9 en 18 cm. Deze vouw je en plakt hem op het 

dsp in het midden, zo dat je het kan uitvouwen.  

Pons een rondje Bermuda Bay van 1" en plak die op het zwarte strookje aan de onderkant.  

Pons een Basic Black rondje van 1 3/8" en plak die op het binnenstuk, bij het Bermuda Bay randje.  

 

Versier je mini album naar eigen inzicht.  

Tutorial van Janneke de Jong  

Orgineel is van Jeanette Egeman 


