
Creative Jewels kaarten met 3D.
Creative Jewels, een nieuwe techniek om met ‘juweeltjes’ van stickers de mooiste patronen te maken.  
De combinatie van de verschillende patronen, maar vooral de verschillende soorten en kleuren stickers 
geeft aan kaarten, of voorwerpen een exclusieve uitstraling.

Met het speciale ontwerp folie kun je ieder patroon voor stickers oneindig gebruiken en eenvoudig  
plakken op iedere kleur kaart of ondergrond. Dit Creative Jewels ontwerp folie is zeer transparant en  
dun met een klevende laag, De beschermlaag van deze folie is doorzichtig.   
Het grootste voordeel is dat je geen lijm of tape meer nodig hebt.  

Algemene benodigdheden:
- Creative Jewels patronen boekje, 6.2030 (JEJE Produkt)
- Creative Jewels stickersets, 6.2103 / 6.2105 / 6.2106 / 6.2101 (JEJE Produkt)
- Creative Jewels transparant klevend ontwerp folie, 6.2050 (JEJE Produkt) 
- Glue drops 4mm 3.3154 (JEJE Produkt) en dubbelzijdig klevend tape
- Verschillende kleuren cardstock en achtergrondpapier 
- Groen en rose lint / witte en rose meeldraadjes.   
- Papelpapier blue 8.5060 / pink 8.5010 / white 8.5000  (JEJE Produkt)

Algemene gebruiksaanwijzing Creative Jewels:
1.  Neem het patronenvel.
2. Leg hierover het transparant klevend ontwerpfolie met de glanzende kant (voorkant) naar boven.  
    Zorg dat het niet kan verschuiven.
3. Neem de benodigde Creative Jewels en plak deze volgens het patroon op het Creative Jewels ontwerpfolie. 
4. Knip het overgenomen Creative Jewels patroon royaal uit.
5. Verwijder de doorzichtige beschermlaag en plak het patroon op een kaart of voorwerp.

•  de bloemen worden op dezelfde manier gemaakt. De verschillende patronen worden met glue  
   drops op elkaar geplakt zodat er een mooie 3D bloem ontstaat.
•  Tussen 2 bloemen kan lint of meeldraad geplakt worden. 

www.jejeprodukt.nl

1

2

3

4

5

5a

Kaart met gieter
Benodigdheden:
- Creative Jewels patronen boekje 3D 
   afbeelding gieter
- Creative Jewels stickersets,  
   6.2106 / 6.2105 / 6.2101
- Creative Jewels transparant klevend  
   ontwerp folie
- wit papier maat 9.2 x 9.2
- licht groen papier maat 9.5 x 9.5
- bruin papier maat 9.8 x 9.8
- bijpassen gemarmerd achtergrond papier      
  11 x 11
- zalm kleurig papier maat 11.7 x 11.7
- licht groene dubbele kaart maat 13 x 13
- parel papier white 8.5000 voor de bloemen
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Kaart met bloempot 
Benodigdheden:
-  Creative Jewels patronen boekje 3D afbeelding 
    bloempot
-  Creative Jewels stickersets, 6.2106 / 6.2103
-  Creative Jewels transparant klevend ontwerp folie
-  Dubbele witte kaart maat 12 x 17.5 
-  wit papier maat 2 x 11 + 6.5 x 6.5 + 8 x 8
-  rose papier maat 6.8. x 6.8 + 8.5 x 8.5 + 2.5 x 11   
-  licht blauw papier maat 7.2 x 7.2 + 3 x 11    
-  Parel papier blue 8.5060 maat 7.5 x 7.5 en 
   parel papier pink 8.5010 bij de bloemen
- Aubergine papier maat 11 x 16.5

Kaart met zwaan
Benodigdheden:
- Creative Jewels patronen boekje 3D afbeelding zwaan
- Creative Jewels stickersets, 6.2106 / 6.2105 / 6.2103
- Creative Jewels transparant klevend ontwerp folie 
- Dubbele crème kaart 11.5 x 18
- papier crème 7 x 7 + 2.2 x 8.5 
- zalm 2.7 x 8.5 + 7.7 x 7.7
- achtergrond papier groen met tak 4 x 8.5 + 9 x 9
- olijfgroen papier 4.7 x 9.5 + 9.5 x 9.5
- achtergrond papier ruit 10.8 x 16.8 
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