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EEN VONK VAN INSPIRATIE 
In 2011 zocht architecte Yvette Scheltema naar een manier om een theelichthouder te vouwen uit een eenvoudig 
vel papier om een bijzondere boodschap te kunnen versturen met net dat beetje extra, een manier om emoties uit 
te drukken zonder woorden. 

GEBOORTE VAN EEN IDEE 
Aanleiding van haar zoektocht was de vroeggeboorte van haar dochtertje. Niet wetende hoe het met de baby de 
eerste weken zou verlopen, heeft Yvette samen met haar man Denis een welkom thuis kaartje ontworpen toen zij 
in goede gezondheid thuis kon komen. Dit kaartje heeft zich verder ontwikkeld met als resultaat de ʻCardleʼ, Card & 
Candle in 1. 
 
EEN SLIMME KAART MET EEN WARME GLOED 
De Cardle is een unieke wenskaart. De afzender schrijft een wens op de kaart, en stopt de kaart in de bijpassende 
envelop. Deze envelop bevat de vouw- en veiligheidinstructies en als de Cardle eenmaal gevouwen is, heeft de 
ontvanger een prachtige, persoonlijke decoratieve theelichthouder. Een originele, warme groet, gewoon door de 
brievenbus. 
 
CARDLE SERIES 
De eerste serie ʻMoving Shadowsʼ is inmiddels verkrijgbaar in diverse winkels in Nederland en op de web-shop 
www.Cardlestore.com. Vanaf April komen hiernaast een aantal nieuwe series ontwerpen uit, geschikt voor 
verschillende verzendgelegenheden. Elke serie bestaat uit drie ontwerpen gebundeld in een bio-plastic zakje met 
enveloppen en bijsluiter. Gast-illustratoren worden uitgenodigd een eigen serie te ontwerpen en de Cardle als 
Canvas te ontdekken. 
 
DIT IS DE CARDLE: 
• De Cardle is een platte wenskaart die is uitgesneden om gemakkelijk te vouwen tot een theelichthouder. Hij wordt 

geleverd met een bijbehorende envelop waarop de vouw- en veiligheidsinstructies staan. De kaart en envelop 
wegen samen minder dan 20 gram en kunnen dus met een binnenland 1 zegel gepost worden (NL). 

• De Cardle heeft een gepatenteerd vouwsysteem. Er is geen schaar of lijm nodig om de Cardle te vouwen tot een 
theelichthouder. Eenmaal gevouwen houdt de Cardle het theelichtje stevig en veilig op zʼn plaats. Er is dus geen 
aparte houder nodig.  

• De Cardle is gemaakt van brandvertragend papier. Het papier is bewerkt met zouten en voldoet aan 
brandvertragendheid Euro klasse B (Duitsland B1; Frankrijk M1; Verenigd Koninkrijk 0/1). Door dit proces wordt 
de brandvertragendheid van de Cardle voor een periode van vijf jaar gegarandeerd; de houdbaarheidsdatum 
staat op elke Cardle gedrukt. 

• De Cardle is een milieuvriendelijk product: voor de brandvertragendheid zijn zouten gebruikt in plaats van 
chemicalieën. Cardle, envelop en bijsluiter zijn bedrukt met bio-inkt en volledig recyclebaar. De plastic bio-zakjes 
zijn gemaakt van maiszetmeel en zijn biologisch afbreekbaar.  

• De Cardle is beschikbaar in twee varianten: met en zonder uitsneden. De Cardle zonder uitsneden is een 
schitterend geïllustreerde wenskaart die tot een theelichthouder kan worden gevouwen. Wanneer het theelicht in 
de Cardle is aangestoken wordt de illustratie verlicht. In de Cardle met uitsneden komen de illustraties op de 
Cardle deels los en worden uitgelicht uit de Cardle als deze eenmaal gevouwen is. Wanneer het theelicht in de 
Cardle wordt aangestoken, onstaat er een prachtig spel van schaduw en licht. 

• De gevouwen Cardle kan plat opgeborgen worden, klaar voor volgend gebruik.  
• De Cardle kan worden ingezet als promotional item. Formaat en illustratie kunnen op aanvraag worden 

aangepast. Dankzij het practische, multifunctionele ontwerp kan de Cardle worden verstuurd als kerstkaart, 



	  

	  

aangewend als zakengeschenk, maar past hij ook gemakkelijk als inlay in tijdschriften: zo komt elke boodschap 
in de spotlight te staan. 

	  


