Benodigdheden

Kaartenschrift
Schrift A5 of notitieboek, mag lijntjes hebben of leeg, of
ruitjes, dat maakt voor dit project niet uit.
Designpapier. Ik gebruik hier Stampin’Up`! papier, maar
pakpapier, of vouwblaadjes kan natuurlijk ook.
Kleurtjes om mee te kleuren, tekenen, versieren. Ik gebruik
stempels en inkt. Natuurlijk kan het ook met stiften,
potloden, en verf, net wat je in huis hebt en leuk vindt.
Lijm. Geen pritt stift of fotolijm die laten te snel weer los,
maar goede lijm.
Een schaar, of trimmer.

1. Snijdt het design papier (of het papier van je keuze ) op maat. Als je net als ik een papier hebt
dat je kunt kleuren, is dat de volgende stap. Heb je papier dat al gekleurd is, ga dan gelijk
door naar de
volgende stap.
Meet het schrift, en knip of snij het papier een h
cm kleiner in breedte en hoogte. Om het jezelf
makkelijk te maken kun je de getallen afronden.
Mijn schrift is 16,2 x 21 cm en dus snijd ik het
papier 15 x, 20cm.
Snijdt 2 stukken voor voor- en achterkant.

2.Plak het gekleurde papier op de voor en achter kant van je
schrift.

3.Versier naar wens.
Mijn schrift is versierd met Bonanza Buddies van Stampin’Up! Het kan natuurlijk
met alle soort plaatje die er zijn. Ook met plaatjes uit tijdschriften of reclame
folder. Als je er zelf maar blij van wordt.

Kaartenschrift
4.Label: Snijdt een stuk papier van ongeveer 10x 5
cm. Schrijf een titel op het schrift. Omdat dit schrift
is bedoelt voor kaartjes om mensen een hart onder
de riem te steken, heb ik er HUGS op gezet. Versier
bijpassend bij de rest van je schrift. Stipjes kun je
heel goed maken door puntjes te zetten met
viltstiften.
Ik heb een label gebruikt uit de set Bonanza Buddies.
Daar zit een gaatje in, en daar heb ik een lintje door
geregen en een strik gemaakt. Natuurlijk kun je
met een perforator heel goed een gaatje maken in je
eigen label en daar een lintje doorhalen.
Morgen gaan we verder met de inhoud van dit kaarten boekje .
Groetjes
Marrigje

