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INSTRUKTION

Bryllupsborddækning i guld
GUIRLANDE
Guirlanden laver du af små, harmonika-
foldede Doilies/Lace paper. Bind dem 
fast på en snor sammen med hvide hjert-
er. Print små kærlighedsbudskaber ud på 
et hvidt ark og stans så hjerterne ud. 

SERVIETKRÆMMERHUSE
Lav små, flade kræmmerhuse af nat-
urark (20x20 cm) til servietterne. Del 
dem på midten til triangler og dekorér 
med guldtape langs kanterne. Fold de 
små sider ind mod midten så de mødes, 
og papiret får kræmmerhusform. Print 
monogrammer af brudeparrets navne ud 
på et hvidt ark og foliér i folieringsmaski-
nen MINC Foil (instruktioner medfølger 
maskinen). Klip monogrammerne ud 
i kvadrater (4x4 cm) og lim dem på 
guldkvadrater (4,5x4,5 cm). Lim dem på 
kræmmerhusene så de lukker sig, og du 
kan stikke servietter ned i dem. Fold først 
servietternes to kortsider så de mødes 
på midten.

GLAS
Glassene er dekoreret med et lille  
stykke guldtape, som sætter prikken  
over i’et! Efter festen er det nemt at 
fjerne tapen igen. Navnene printes, 
folieres og papiret klippes i vimpelform 
(ca. 13x2,5 cm). Folieringen laver du 
med folieringsmaskinen MINC Foil. Rul 
vimplen rundt om glassets fod og lim 
den fast med lidt Panokitt Quick lim.

MENU
Menuerne har vi lavet af guld- 
farvede A65 kort. Skær rektanglar ud 
(10x20,5 cm) i guldfarvet karton og i 
hvid karton (9,5x20 cm). Lim stykkerne 
sammen med det hvide stykke øverst. 
Lim derefter stykkerne fast på kortene. 
Klip en strimmel hessian og lim den  
fast rundt om forsiden. Lav så mono-
grammer på samme måde som til servi-
etkræmmerhusene. Her er de bare lavet 
lidt større. 

BORDKORT
De naturfarvede bordkort har fået guld-
printede navne. Print navnene ud på et 
hvidt ark og foliér i folieringsmaskinen 
MINC Foil. Skær dem ud (3x10 cm) og lim 
dem fast på bordkortene. Lim en blomst 
og to blade fast på hvert kort.

GAVE TIL GÆSTERNE
På posen med et lille stykke choklade  
i har vi klemt en smal strimmel hessian 
fast og limet et hvidt hjerte på. Lav 
hjerterne på samme måde som til  
guirlanden.


