Happy penguin stolp
Benodigdheden :
 Kaartkarton card deco linnen wit , kerstgroen , mosgroen , kraft mokka , kraft cappuccino en
olijfgroen
 Designpapier pretty paperbloc frozen winter
 Sneeuwpapier
 Transparante sheet
 Craft stencil stolp
 Stempel met stansmal penguins
 Stansmal dennentak
 Stansmal poinsettia
 Inkt versafine onyx black
 Distress ink forest moss en peeled paint
 Nuvo crystal drops wedgewood blue
 Stukje wit lint
Werkwijze :
1. Teken de stolp op een A5 wit karton af langs de buitenste rand , knip hem uit
2. Teken de stolp nogmaals af , teken hem dan 1 cm groter aan beide zijkanten . de bovenkant laat je
geleidelijk richting de officiële lijn lopen , de knop laat je hier weg
3. Teken ook langs de binnenste lijn af , tot het voetje , dit gedeelte snij je uit
4. Knip hem dan uit langs de buitenste lijnen
5. Gebruik deze ook als mal om de voet af te tekenen op mokka . knip de voet uit en plak hem op
6. Plak de stolp op zijn geheel op een A5 mica , dit gaat het makkelijkste met dubbelzijdige tape
7. Knip dan het mica rondom af
8. Teken de voet met de mal , binnenste lijnen op cappuccino , plak deze op de mokka voet
9. Maak aan de rechterzijde een gaatje op 9 cm vanaf de onderzijde in de stolp met het mica
10. Snij een strook wit van 12 x 2 cm , vouw deze in de lengte dubbel , plak 1 kant aan de linkerzijde
van de stolp met mica ( achterkant) de andere kant op de andere stolp , zodat je een dubbele kaart
krijgt
11. Plak op de achterste stolp een stuk lint , dubbelgevouwen zodat er 2 uiteindes rechts uitsteken ,
plakken op 9 cm vanaf onder
12. Teken op een blauw designpapier de stolp langs de binnenste lijn af , plak dit op de dichte stolp ook
op het lint vast
13. Teken op sneeuwpapier de heuvels , 1x vanaf onder tot de hoogste en 1x vanaf onder tot de
laagste
14. Beide uitknippen , de grootste rechtstreeks op plakken , de kleinste met 3 D kit of foamtape
15. Stempel de pinguins met zwart en de boompjes een aantal keer met verschillende kleuren groen
Kleur de pinguins eventueel in
16. Stans de puinguins uit en knip de bomen uit
17. Plaats de bomen en puinguins in de stolp eventueel een puinguin buiten de stolp
18. Trek de voorste stolp met het lint door het gat bol en maak een strik
19. Stans uit diverse groen de dennentakjes een aantal keer
20. Stans de poinsettia 2x uit designpapier
21. Plak de takjes en de bloemen op de knop van de stolp en vouw ze over de voorste stolp heen
22. Werk de bloemen af met crystal drops

