
Enveloppen maken met de Scor-Pal: 
 
Gebruik hiervoor de grote geo-driehoek (17,5x17,5). Deze leg je met de grote hoek in de li 
bovenhoek. Kijk in het tabel welke maat papier je nodig hebt.  
-Leg je papier tegen het schuine gedeelte van de geo-driehoek.   ⁄ à  dus niet zo �. En dan  
met het hoekje tegen li zijde van je scor-pal.  
-Score eerst de A lijnen Li en Re op de cm die in tabel staat aangegeven. Draai het papier dus 
daarvoor steeds om.  
-En vervolgens de B lijnen (boven en onder). 
-Vouw hierna de lijnen en knip de hoekjes weg. Daarna de envelop dichtplakken met tape. 
 
Þ Je hebt bv een maat kaart van 9,5 x 7,5 cm: 
Dan heb je een papier nodig van 14 cm x 14 cm. Je legt geo-driehoek met grote hoek in li 
bovenhoek. Je legt je papier met de zijde tegen rand van geo-driehoek. (punt steekt dus naar 
boven) Je kijkt naar je cm op je Scor-Pal bovenaan. A lijn is 6 cm, dus je score je op 6 cm. (Je 
geo-driehoek is doorzichtig dus daar kijk je doorheen. Je papier ligt wat lager dan anders 
natuurlijk) 
Dan draai je papier een kwart slag. (tegen de klok in) Kijk naar tabel B. Die score je dus op 5. 
Weer kwartslag draaien en score je weer op 6 cm (A Lijn)  en dan nogmaals kwartslag 
draaien en die score je op 5 cm (B lijn)  
Je kunt er ook voor kiezen om eerst de A lijnen en dan de B lijnen te doen. Dat is aan jou. 
 
Papier (in cm)   A  B  Maat kaart (in cm) 
 
14x14    6  5  9,5 x 7,5    
19x19    6  8  14 x 10 
21,5x21,5   9  7+  15 x 11,5 
21,5x21,5   9  7  15,5 x 12 
25,5x25,5   11  8  19 x 13,5 
12x12 inch   9  14  14 x 24 
25,5x25,5   9  10  17 x15 
16x16    6  6  10 x 10 
14x14    5  6  9,5 x 7,5 
20x20    6  9  15,5 x 10  
18x18    6  8  13 x 9 
20x20    7,5  7,5  12,5 x 12,5 
21x21    8  8  13 x 13 
23x23    9  9  14 x 14 
24x24    9  9  15 x 15 
19x19    7  7  12 x 12 
18x18    7  7  11 x 11 
17x17    7  7  9,5 x 9,5 
17,5x17,5   7  7  10 x 10 
21x21    7  9  14,8 x 10,5 
 
A= links & rechts scoren 
B= Boven & onder scoren 


