Kerstknuffel :
Benodigdheden :















Linnen karton card deco wit A5
Linnen karton oud blauw A5
Inkt versamagic ocean depth
Inkt versamagic hint of pesto
Inkt versamagic aspen mist
Inkt versamagic aegean blue
Inkt versafine onyx black
Clear stamp silhouet nellie’s choise christmas fir-tree sil 038
Clear stamp craft emotions animals from the forest 130501/0107
Stansmal crealies ovaal CLnest 09 XXL
Stansmal joy!crafts pine branches 6002/1509
Stansmal precious marieke poinsettia PM10187
Stansmal card deco kerstknuffel CDECD0040
Nuvo crystal drops simply white

Werkwijze :
1. Snij een stuk wit linnen karton 14,3 x 10 cm , stans hieruit een ovaal in het midden ( nr 5 vanaf de
buitenste )
2. Snij nogmaals een stuk wit linnen van 14,3 x 10 cm , leg de gladde kant boven en daarop het karton
met het ovalen gat , plak deze even vast met verwijderbare tape aan de zijkanten
3. Bewerk het onderste karton binnen het ovalen gat met inkt aspen mist , maak hiervoor kleine
rondjes met een distress tool , werk vanaf buiten naar binnen , met de meeste inkt langs de
buitenste rand , laat het naar het midden toe vervagen .
4. Doe hetzelfde met aegean blue , maar minder ver naar binnen
5. Daarna nogmaals met de aspen mist er overheen, zodat de kleuren mooi blenden
6. Stempel daarna met ocean depth een paar kerstbomen , deze mogen gedeelte lijk buiten het ovaal
vallen
7. Stempel nog een paar kleine bomen op de voorgrond met hint of pesto
8. Haal het karton met het gat er af ( dit kan weg)
9. Plak het geheel op een dubbelgevouwen blauwe kaart
10. Stempel op een stukje wit karton (op de gladde kant) een hert en kleur dit in met een medium dat u
het beste ligt
11. Knip het hert ruim uit en plak hem op een open plek met 3D kit of met foam tape
12. Stans takjes en bloemen uit uit wit karton en plak deze op een lege hoek aan de onderzijde
13. Stans de tekst uit wit en plak die in een bovenhoek
14. Maak parels op de poinsettia met de nuvo drops

