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Slinger

Een verjaardagsslinger die voor
vrolijke gezichten zorgt
Kinderverjaardagen zijn speciale gelegenheden en deze vrolijke zelfgemaakte slinger maakt
de verjaardag van een kind gegarandeerd nog onvergetelijker. Met zijn of haar favoriete
kleuren en ontwerpelementen maakt u een prachtig ontwerp speciaal voor uw kind!
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Slinger
Ingebouwde patronen

Materiaal

Tip

Creëer 3D-decoraties door 6 onderdelen van
dezelfde vorm samengevouwen te combineren om
deze bollen te maken.

Direct snijden

Formaat van basispapier wanneer het is opgehangen en
gevouwen: 16 cm x 12,5 cm
Papier – 21 soorten
Trapezium: 4,5 cm x 12,5 cm
Karakteristieke vorm (BA-A123): 16 cm x 12,5 cm
Formaat van onderdelen op basispapier: 15 cm x 11,5 cm
Letters: 7 cm hoog; breedte varieert per letter Draad, lijm
Zorg dat alle onderdelen die op basispapier worden
aangebracht
een formaat van 15 cm x 14 cm hebben.
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Scannen naar USB

Selecteer en snij de 4 ingebouwde patronen voor de
slingervormen.
BA-A038 x 3
BA-A041 x 3
BA-A114 x 3
BA-A123 x 4

Ingebouwde patronen: BA-A029 x 13, BA-A038 x 3, BA-A041 x 3
		
BA-A114 x 3, BA-A123 x 4
Functie: Bewerkingsfuncties (Samenvoegen)
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Bevestig de onderdelen uit stap 1 aan de
basisonderdelen uit stap 2.
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Selecteer een ingebouwd lettertype om de letters op
te maken en te snijden.

Lijm de onderdelen uit stappen 1, 2, en 4 samen.
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Vouw de bovendelen over de draad en lijm ze op hun
plaats. Door de lijm aan te brengen op enige afstand
van de draad kunnen de onderdelen schuiven.

Optionele accessoires
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Bewerkingsfuncties

Ingebouwd patroon: FO-A002

Achtergrondscan

Kies een ingebouwd trapeziumvormig patroon en
voeg dit samen aan de bovenkant van elk van de
andere ingebouwde patronen. Maak de onderdelen
iets groter dan de onderdelen uit stap 1. Dankzij het
verschil in grootte kan de draad er doorheen.

