Rozenkaart
Benodigdheden :










Stansmal marianne design vierkant LR0692
Stansmal marianne design cirkel LR0693
Stamp and die butterflies
Stansmal rolroos leane
Knipvel matties mooiste veldbloemen
Inkt : memento new sprout , versamagic pixie dust en pink petunia , versafine onyx black
Foam ball clay wit
Design papier reprint summer vibes
Karton : linnen licht roze , avocado groen , mos groen en wit

Werkwijze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Stans het grootste vierkant 2x uit lichtroze
Snij avocadogroen 12,3 x 12,3 cm , doe dit 2x en plak elk op een roze vierkant
Stans het een na grootste vierkant uit designpapier 2x , plak elk op een vierkant
Stans het kleinste vierkant samen met het binnenwerk iot lichtroze , plak dit op 1 vierkant
Stans de grootste cirkel uit lichtroze
Teken een plaatje af langs de binnenzijde van de cirkelstans , uitknippen en plak op de roze cirkel
Plak dit geheel verhoogd met foamtape op het nog vrije vierkant
Snij een lichtroze kaart 13,5 x 27 cm ,vouw hem dubbel en weer open
Trek een rillijn vanaf de linkerbovenhoek tot de rechteronderhoek tegen de middenvouwlijn , vouw
dan de linkerondehoek naar rechtsboven tegen de middellijn
10. Vouw alles naar binnen , als je dan los laat blijft er een driehoek omhoog staan , plak hiertegen het
vierkant met het plaatje . de losse hoek van de driehoek tegen de achterzijde van het vierkant
linkeronder hoek
11. Plak het andere vierkant op het vierkante deel van de gevouwen kaart
12. Om de kaart te laten staan maken we 2 rozen m.b.v. de stansmal

Roosje maken :
a. Stans de spiraalmal en beide mallen met de 5 bloemblaadjes uit wit
b. Bewerk de randen van de spiraal met de new sprout inkt
c. Bewerk de randen van de beide andere bloemen met pixi dust en een tipje pink petunia
d. Neem het buitenste uiteinde van de spiraal tussen een pincet , blijf dit vast houden en rol
daaromheen de rest . rol niet te strak en zorg dat alles even hoog komt
e. Doe 3D kit op het laatste deel van de spiraal en zet daar het gerolde deel op , laat het pincet
los en laat de bloem een beetje uiteen drijven
f. Bewerk beide roze bloemen met een bolpen , het midden duw je in en de bloemblaadjes
bewerk je aan de achterzijde
g. Plak het gerolde deel midden op de kleinste bloem en deze op de grootste bloem
h. Als de bloem goed droog is , pak je met een pincet een bloemblaadje aan de rand en rol jet
een deel rond je pincet naar achteren , begin in het midden van de bloem en werk naar
buiten toe
13. Plak beide rozen op de onderkaart , dusdanig dat de opstaande kaart er tegen rust
14. Stans blaadjes die bij het rolroosje zitten uit mosgroen , plak deze op de kaart
15. Stans enkele takjes horende bij de cirkelstans uit mosgroen , vorm met de foamball clay kleine
bolletjes en zet deze op de uiteindes van de takjes , zo krijg je gipskruid , decoreer de kaart met
deze takjes
16. Stempel 2 vlinders met de versafine op lichtroze , stans ze met de bijbehorende stansjes uit ,
bewerk ze een beetje met de pink petunia inkt en plaats ze op de kaart

