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GRATIS PATROON NR. 1 VAN DINY HAYE. 
 
Met dank aan Arie van der Linden die dit patroon voor mij op papier heeft uitgewerkt. 
 
De kaart is gemaakt op 2 verschillende fijne PCA grids, de rechte en de diagonaal. 
 

1. Figuur 1 is gemaakt op de fijne PCA grid diagonaal. 
2. Figuur 2 en 3 zijn gemaakt op de fijne rechte PCA grid. 
3. De kaart is gemaakt op normaal perkamentpapier A4. 
4. Als eerste is figuur 1 gemaakt op de fijne PCA grid diagonaal. 
5. Hoe het papier op de grid geplaatst moet worden zie fig 4. (onder aan deze pagina) 
6. Begin figuur 1 op 2cm van de onderkant en minimaal  2 cm van de linkerkant van 

het papier. 
7. Ciseleer eerst het gehele figuur 1, draai de grid nu om (Papier laten zitten) en 

perforeer als wat geperforeerd moet worden volgen figuur 1a. Pas nu kan het 
papier van de grid worden gehaald. 

8. Leg nu het papier op de rechte fijne grid op de zelfde wijze als fig 4. (Geciseleerde 
bolletjes naar beneden) 

9. Zorg ervoor dat de punten a en b in een recht lijn op de gaatjes van de grid liggen. 
10. Plak het papier goed vast op de grid, controleer nogmaals of de punten a en b op 

een gaatje liggen. 
11. Start nu met het maken (ciseleren) van fig 2. Daarna wordt fig 3 geciseleerd. 
12. Bij figuur 3 begint men vanuit het midden van het patroon. 
13. Na het ciseleren draait men de grid om (Papier laten zitten) en perforeer wat 

geperforeerd moet worden.  
14. Vouw de kaart nu dubbel, dit voorkomt later eventuele beschadigingen. 
15. Nu kan het papier verwijderd worden en nu kunnen de delen die verwijderd 

moeten worden uitgeknipt worden. 
16. Als laatste wordt de buitenzijde van de kaart uitgeknipt. 
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