GRUNGE KAART BLOOM

GEBRUIKTE MATERIALEN

Studio light : stansmallen ticket SL-GR-CD199
stencil SL-GR-MASK99
clear stamp SL-GR-STAMP204
clear stamps SL-GR-STAMP206
acrylverf Art by Marlene : lace, happy, kermit
Zig stiftjes : 081 light violet, 230 pale rose, 036 light blue
Zwart cardstock
Mixed media papier van craft emotions
zwarte inkt versafine
zwarte fineliner
gelli plate
gele liquid pearls
brayer
witte acrylverf Amsterdam

WERKOMSCHRIJVING

We nemen de gelli plate en doen er groene verf op met behulp van een brayer. Laat even drogen en
leg daarna het
stencil erop en doe er met de brayer gele verf op, neem het stencil weg en laat even drogen.
Doe witte verf (amsterdam) over het geheel en leg meteen hierna een mixed media papier
overheen wrijf er goed
over, verwijder het blad van de gelli plate en je hebt een afdruk voor de achtergrond.
Snij hieruit de grote ticketmal.
We nemen nog een stukje mixed media papier. Met de brayer rol je kris kras witte en groene verf op
het papier tot je
het mooi vindt. Laat drogen.
Stempel de bloemenstempel op het papier en snij er de kleine ticket mal uit.
Nu kleuren we de kleine bloemetjes met de zigstiftjes als volgt; breng drie kleuren aan op een blaadje
van een bloemetje en ga er meteen over
met een waterpenseel. Zo doe je al de bloemetjes. Stempel nog enkele bloemetjes op een restje
geverfd papier en kleur
deze ook in en knip enkele blaadjes uit, ga met een zwart stiftje omheen de randjes.
Kleef de gekleurde bloemenafdruk op zwart cardstock dat ook uitgesneden is met een kleine
ticketmal. Stempel her en der
nog grunge stempeltjes op.
Stans het label uit en ook het woordje BLOOM; Kleef op de kaart, en kleef de kaart vervolgens op
een zwarte uitgestanste ticketmaal

een maatje groter.
Kleef nog enkele losse bloemblaadjes op de kaart.
Op de hartjes van de bloemetjes breng je liquid pearls aan.
Ziezo, je hebt een fleurige grunge kaart gemaakt !
Laat je fantasie los op de gelli plate !
Veel plezier ermee.
Liefs
Leen

