KAART MET BLOEMEN EN VLINDERS

Werkomschrijving

Gebruikte materialen :
Jenine's mindful JMA ES CD204
JMA ES CD205
JMA ES MASK102
JMA WYS CD 200
JMA ES STIC05
Nuvo Shimmer Powder : storm cloud , catherine wheel
Craft Emotion mixed media papier
Distress Ink : fossilized amber, mowed lawn, crackling campfire, ground espresso
Cardstock : zwart
Masking tape
Tape
Embossing poeder clear
Versamark

Werkwijze

We nemen een mixed media papier en stansen een slimline formaat uit met de stans van Jenine.
Plak met tape de randen af, als het sterk hechtende tape is deze enkele keren op je kleren drukken
zodat het niet te sterk blijft plakken bij het wegnemen van de tape.
Neem een acrylblok en breng distress ink op aan met de kleuren fossilized amber, mowed lawn en
crackling campfire.
Spuit wat water overheen en druk af op je kaart. Doe dit tot je het mooi vindt, laat rechtsboven een
beetje wit voor
de zon (of maan, 't is maar hoe je het bekijkt).
Strooi een beejte shimmer powder catherine wheel erop terwijl het nog nat is, eventueel beetje
water opspuiten.
Kaart drogen en her en der kan je nog bewerken met blendingborstel en inkt.
Snij een cirkel uit masking tape en kleef deze op de kaart.
Wrijf met een blendingborsteltje en distress ink crackling campfire de cirkel uit zodat een rand
ontstaat.
Neem het stencil van Jenine en plak tape rond de takjes zodat je enkel de takjes kan kleuren met
blendingborsteltje.
De takjes kleuren we met distress ink ground expresso.
De tape rond de kaart mag je voorzichtig wegnemen.
Stans de takjes en bloemetjes uit wit cardstock en kleur met de distress inkten. De bloemetjes druk
ik lichtjes op de inktpad, dan
zie je wat wit.

Neem een stuk wit cardstock en kleur met de shimmer powders catherine wheel en storm cloud en
waterspuit. Laten drogen
en dan de vlinders uitstansen. Deze in de versamark drukken en embossen met clear
embossingpoeder.
Kleef deze op de kaart, vleugeltjes beetje omhoog zetten, 3D lijm gebruiken.
Een tekst uit het Jenine stickerboekjes nemen en op de kaart kleven. Met potlood zwarte streepjes
rond de tekst zetten.
De kaart matten op zwart cardstock.
En uw creatie is af ! Een vrolijke zomerse kaart die je doet verlangen naar de warme zomer !
Geniet ervan,
Liefs
Leen

