Thuis met kerst.
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CE stempel old door decoration X-mas 130501/2302
CE Deckle squares 115633/0962
CE foam silk clay
DDBD stencil slimline cracked patterns
Fences PM10204
Christmas lights YCD10212
Cadence structuur pasta
Cadence glitterverf dora rood
Kleurpotloden Faber Castell black edition
A4 wit linnen
Stukje Kraft cuppucino en mos groen
Strass steentjes
Memento Tuxedo black.

Werkomschrijving:
➢ Snijd het huisje volgens patroon, ril en vouw de lijnen.
➢ Stempel de deur in het midden op 1 deel van het huisje, doe dit op de linnenzijde voor extra
structuur bij het inkleuren. Stempel links van de deur het lantaarntje en rechts het boompje.
➢ Snijd of stans een vierkant met de deckle squares, in dit geval de 4e mal vanaf de
buitenkant geteld.
➢ Leg deze stans nogmaals in het vierkant terug +- 1,5 cm van de rand zodat je een dakrand
krijgt. Bewerk deze met witte gesso
➢ Maak de structuur pasta op kleur door er wat glitterverf door te mengen, breng dit
willekeurig aan met het DDBD stencil van de bakstenen. Laat dit drogen.
➢ Stans de hekjes en het lichtjes snoer uit mos groen, stans de lampjes uit blauw, goud,
groen en rood restje glans karton.
➢ Stempel de krans, 1 boompje, de brievenbus en de deurmat op een stukje wit linnen.
➢ Kleur ze in en knip ze uit.
➢ Nu de structuur pasta droog is kleur dan de stempel afdrukken in.
➢ Snijd een stukje Kraft cappucino van 11,8x 10cm ril dit op 1- 4 - 5,5 en 7 cm
➢ Plak de ril tussen de 5,5 en 7 cm aan de onderkant aan elkaar vast zodat je een opstaande
rand krijgt.
➢ Bewerk dit met witte gesso voor sneeuw effect.
➢ Plak de hekjes op de buiten randjes en snijd of knip het tussenstukje weg, plak daarna de
deurmat vast tussen de hekjes.
➢ Plak op de uitgeknipte boom achter op de pot een strookje van 1x3 cm vouw dit dubbel, en
plak de ene helft op de pot en de andere op het tuintje, zodat de boom blijft staan.
➢ Versier de boompjes, krans en eventueel dakrand met strass steentjes.
➢ Plak de brievenbus op het rechter hekje.
➢ Plak de dakrand op en plak ook gelijk de kerstlampjes op de dakrand.
➢ Plak door middel van de 1cm plakrand het huisje aan elkaar.
➢ Plak nu het tuintje met de 1cm plakrand vast op de binnenachterzijde van het huisje.
➢ Maak nog wat sliertjes foam clay en plak deze op de brievenbus, hekjes en langs de
deurmat.
➢ Snijd nog een standaard van 5x8 cm ril deze op 1cm op de 5cm zijde en plak deze vast op
de achterkant van het huisje.
Veel plezier met het maken van deze kaart, knutsel groetjes Sonja.

