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

1. Snij een strook wit Basic White ( of Whisper White ) van ongeveer 7 x 10,5 cm. Stans hier 2x de
wolkenpartij uit met de stans uit de Basic Borders dies. Probeer ze wat verspringend uit te stansen.
Plak deze 2 op elkaar, zodat je als het ware 2 wolkenpartijen boven elkaar hebt. Onderkant gewoon
met lijm, aan de bovenkant met een paar dimensionals. Zo krijg je wat meer dimensie op de kaart.

2. Snij een strook van 3,5 x 10,5 cm uit Bermuda Bay cardstock. Beink de randen met Bermuda Bay
inkt.

3. Bewerk de bovenkant met een schaar, zodat je een gerafeld randje krijgt.

4. Bestempel met een randje uit de Stitchery stempelset. Doe dit een paar keer, zonder overnieuw te
beinkten, zo krijg je zowel lichte als donkere afdrukken erop.

5. Snij een strook van 5 x 10,5 cm uit Sahara Sand cardstock. Embos deze met de Bark 3D
embossingmal.

6. Scheur aan de bovenkant een stukje af, zodat het een beetje bol loopt, en beink de randen de
opliggende delen met Sahara Sand inkt, en de randen met Early Espresso inkt.

7. Stempel het beertje uit de Count on Me stempelset met Stazon Jet Black op Early Espresso
cardstock, en knip deze rondom uit. Het hartje heb ik bewust eraf geknipt.

8. Pons of snij een cirkel uit Mango Melody cardstock, en beink de randen met de Mango Melody inkt.
Teken eventueel een lichtplek met een witte pen.

9. Snij een kaart van 21 x 14,9 cm uit Basic White thick cardstock, en ril deze op 10,5 cm om een
dubbele kaart te krijgen.
Beink de bovenkant met de Balmy Blue inkt. Begin vanuit het midden naar boven. Zodat het aan de
bovenkant lichter blijft dan aan de onderkant.

10. Stempel met de Stamparatus de tekst met Stazon Jet Black op de kaart. ( indien nodig kun je deze
nogmaals stempelen, als de afdruk niet zo heel mooi is. )

11. Begin nu om alles op elkaar te plakken, door eerst het strookje “strand” een klein stukje over de
“zee” te plakken. En deze weer een klein stukje over de “wolken” heen. Plak ook achter de wolken
de zon.
Zodra alle delen aan elkaar zitten, kun je alles in 1 keer op de basiskaart plakken. ( Probeer weer

aan de bovenkant van de wolken een paar dimensionals te plakken, zodat de wolken een beetje
opbollen op de kaart.)
Plak tenslotte het beertje met dimensionals op het “strand”.

Stempels Stitchery, Peaceful Moments, Count on me
Stazon Jet Black, Bermuda Bay, Balmy Blue, Sahara Sand, Early Espresso, Mango
Inkt
Melody
Cardstock Basic White Thick, Basic White, Bermuda Bay, Sahara Sand, Mango Melody
Ponsen
cirkel 2 inch
Stansen Basic Borders Dies
Overig
Bark 3D embossingmal, Stamparatus, Blending Brushes

