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Hieronder vind je de stap-voor-stap fotobeschrijving van dit project.
-

Snij een stuk watercolor papier van 10 x 14,4 cm

-

Stempel de zonnebloemen op het aquarelpapier met watervaste inkt. ( stazon) 1 x de grote, en 2x
de kleine bloem. Verdeel dit over de oppervlakte, en zorg dat ze iets over de rand heen gestempeld
worden.

-

Kleur de bloemen in met met de stempelstiften( of de inkt uit de stempeldozen) en een penseel met
water. Het hoeft echt niet perfect ingekleurd te worden, dus laat ook echt wat witte plekjes
zichtbaar. Dit geeft juist charme aan de kaart straks.

-

Kleur de achtergrond met de blauwe inkt uit de stempeldoos. Zorg dat rondom de bloemen het
donkerder wordt, en dat het geheel wat wolkerig ingekleurd wordt. Het hoeft nu echt niet heel mooi
ingekleurd te zijn, dit komt straks goed bij de volgende stappen.

-

Druppel wat water op de kaart. Laat even intrekken, en dep het dan weg. Hierdoor krijg je wat
lichtere vlekken op je achtergrond.

-

Stempel de tekst met zwarte Stazon aan de linkerkant op de kaart. Zorg dat je dit niet op de
bloemen stempelt.

-

Stempel de achtergrond blokjes op de kaart middels de 2e generatie stempelen. ( 1e afdruk eerst
afdrukken op een kladpapiertje) Doe dit een stuk of 5 keer.

-

Beink de randen nog met een beetje blauwe inkt, zo krijg je nog meer diepte in je kaart.

-

Gebruik een heel klein beetje witte ( goedkope ) verf, en smeer dit lichtjes over de tekst, zodat het
nog wat verweerder wordt.

-

Spetter nog wat verdunde witte verf op je kaart. Zorg dat ze zo min mogelijk op de bloemen terecht
komen.

-

Stempel de tekst op een strookje Daffodil Delight cardstock, en pons dit uit.

-

Plak de achtergrond op de basiskaart ( een dubbele kaart van 10,5 x 14,9 cm van Pretty Peacock )

-

Plak de uitgeponste tekst met een stukje Linen Thread op de kaart met dimensionals.

