Sweet stories bitterkoud
Benodigdheden :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Pro silk card paper wit
Stansmallen sweet stories 153 en 154
Stamp en die sweet stories 18
Linnen karton jeans
Cadence texture reliëf paste
Glimmer paste moonstone
Cloud white , aspen mist en aegean blue
Versafine onyx black

Werkwijze :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.
15.

Snij van het pro silk een stuk van 10 x 20.5 cm
Bewerk de kaart met de versamagic , van onder naar boven , van licht naar donker
Snij een kaart van jeans 21 x21 cm , vouw hem dubbel en plak bovenop de bewerkte kaart
Stans de binnenste stans van de iglo en het poortje uit pro silk , laat het stansje aan de mal zitten
Meng wat texture paste met glimmer paste in de verhouding 2 : 1 en zet dit met een sponsje op de iglo en
het poortje , laat drogen en was je malletje af
Stans de buitenste iglo uit jeans
Snij wit karton 20.5 x 10 cm , leg de 2 sneeuwlijnen horende bij de iglo er op en stans dit uit
Zet wat stempeltjes met zwarte inkt op het witte pro silk
Kleur de plaatjes in met zachte potloden en stans ze met de bijbehorende malletjes uit
Stans de slimline mal , buitenste + binnenste samen uit jeans
Stans de slimline mal met de gaatjes uit wit en plak dit op het jeans kader
Snij de ijspegels op maat en plak ze tegen de achterzijde van het blauwe kader , plak dikke foamtape op de
achterzijde van het blauwe kader ( laat de beschermlaag er nog even op)
Plak de witte iglo op de blauwe en plak het poortje er verhoogd op
Plak het landschap in laagjes op de kaart , zorg dat je niet te veel verbergt achter het blauwe kader
Plak daarna het kader er op

