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Naamkaartjes voor de tafelschikking

Naamkaartjes die uw oprechte
dank overbrengen
Met deze naamkaartjes kunt u de tafelschikking van de gasten aangeven bij een diner, feesten en
andere speciale gelegenheden. Het aantrekkelijke ontwerp in de vorm van een hart, versierd met
kralen en lamé, zorgt voor een opvallende aanduiding van de tafelschikking. Voeg een persoonlijk
tintje toe om uw gasten op een bijzondere manier te bedanken voor hun aanwezigheid.
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Naamkaartjes voor de tafelschikking
Ingebouwde patronen

Materiaal
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Scannen naar USB

Voeg de ingebouwde patronen voor de twee harten
en de rechthoek samen en snij de vorm uit.
Ingebouwde patronen: BA-A023
		
BA-A067 x 2
Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)
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Snij de ingebouwde patronen voor het hart en
de rechthoek.
Ingebouwde patronen: BA-A023
		
BA-A067 x 2

Scan de voorgedrukte naam van de gast.
Selecteer het ingebouwde patroon, scan dit met
Achtergrondscan, plaats de naam van de gast op de
achtergrond en snij vervolgens het onderdeel.

Leg de uitgesneden onderdelen op elkaar en lijm ze
vast. Lijm vervolgens strassteentjes op de onderdelen.
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Vouw en zet het hart in elkaar, en lijm het aan de
bovenkant.
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Versier het met lint zoals is te zien op de foto.

Optionele accessoires
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Bewerkingsfuncties

Ingebouwd patroon: BA-A023
Functie: Achtergrondscan

Achtergrondscan
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Scan-to-Cut Data

Wanneer u het stuk papier vastlijmt waarop de
naam van de gast is afgedrukt, krijgt u een fraaier
resultaat als u de lijm op een onopvallende plek
aanbrengt. Met deze naamkaartjes geeft u de tafelschikking
aan voor belangrijke gasten. Door de kaartjes met aandacht
voor detail te vervaardigen, geeft u blijk van uw respect en
waardering.

Tip

Direct snijden

Buitenafmetingen: 8,9 cm x 9,5 cm (indien dichtgevouwen)
Papier – 3 soorten
Groot hart (wit): 9,5 cm x 9,5 cm
Rechthoek (wit): 4,5 cm x 9,5 cm
Klein hart (roze): 8 cm x 8 cm
Papier bedrukt met naam
Strassteentjes, krullint, lijm
Decoreer naar wens.

