Pluk de dag
Benodigdhegen:
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➢
➢
➢

Memento inkt: Tuxedeo black, olive grove, cantaloupe.
Studio light eesentials 35 ticketmal.
Craft emotions droogbloemen stansmal.
Craft emotions tekst stempel typewriter spiritueel 130501/1320
Scrapboys Garden of love paperpad 8’’
Card deco linnen: wit, bright yellow, olijf groen
Stukje wit lint ca 40 cm

Beschrijving:
➢ Stans de grootste mal van de ticketmal uit in wit linnen.
➢ Stans het design papier uit met de 2e maat van de mal, let daarbij op het patroon van het
landschap, past precies.
➢ Knip uit het tweede zelfde design papier de bovenste en onderste rand uit langs de
bloemen.
➢ Beinkt de uitgeknipte delen enkel aan de buiten rand met olive grove.
➢ Stans uit wit linnen 1x de 3e grootste bloem, 3x de 2e grootste bloem en 4x de kleinste
bloem.
➢ Teken van deze bloemen de hartjes af op bright yellow, knip ze uit en beinkt de randjes met
cantaloupe.
➢ Stans uit olijf groen 2 grote bloemstelen en 3 kleine bloemstelen.
➢ Stempel de tekst op een stukje glad wit of op de achterkant van wit linnen met tuxedo black
knip dit bannertje uit en maak er een zwaluwstaartje aan en beinkt de randjes met olive
grove.
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Beinkt de randen van het design papier met olive grove.
Plak deze delen van het design papier op de witte ticket kaart.
Bol de bloemen iets op en plak de gele hartjes met foamtape in de bloemen.
Plak de bovenste uitgeknipte bloemenrand vast op de kaart met lijm gelijk met de
bovenrand.
Plak eerst de steeltjes vast volgens voorbeeld op de kaart, schik daarna de bloemen erop
en plak deze ook vast.
Plak de onderste uitgeknipte bloemenrand van het design papier op de kaart met foamtape
op de rand en lijm op de zijkant.
Plak het uitgeknipte gele vlindertje vast met foamtape.
Plak het tekst label op het smalle deel van de ticket, buig deze wat over je vouwbeen en
plak deze wat gebogen op.
Rijg een lintje door de gaatjes en strik het uiteinde van boven, knip overtollig lint af.
Maak of stans een standaardje en plak de midden achter op de kaart.

Veel plezier met het maken van deze kaart,
Sonja

