Werkbeschrijving bloemenworkshop
Op zaterdag 22 oktober 2016 gaf ik een workshop bij Life & Garden in Etten-Leur. We maakten er een kaartje, label en
een shakersteker. De werkbeschrijving van deze workshop vind je hieronder.
De gebruikte ponzen zijn nog steeds te bestellen. De gebruikte materialen in niet. De Stampin’Up!® collectie biedt echter mooie alternatieven.

• bloemenkaartje
• label
• shakersteker

Uw demonstrator
Susan Wevers
info@studiozevenbergen.nl
06-48372390
studiozevenbergen.nl

Benodigdheden
Tools

141610

Stamp set clear Badges & Banners (EN)

140633

Punch Best Badge

118485

D-Block

141483

Duet Banner Punch

Inkt

141394

Classic Stampin’ Pad Dapper Denim

119868

Punch Circle 1”

Papier

141419

Cardstock A4 Dapper Denim

119861

Punch Circle 1-1/4”

141420

Cardstock A4 Emerald Envy

134365

1/8” Handheld Circle Punch

121683

Cardstock A4 Cajun Craze

129722

Stampin’ Trimmer

138345

Cardstock A4 Delightful Dijon

126995

Stampin’ Trimmer Cutting Blades

106550

Cardstock A4 Very Vanilla

103579

Scissors Paper Snips

108599

Cardstock A4 Chocolate Chip

104430

Dimensionals

141645

Paper Designer Series Moroccan

141825

Adhesive Foam Strips

104199

Thread linen

104332

Snail Adhesive Permanent

141424

Ribbon Ruched 3/8” Dapper Denim

129026

Adhesive Fast Fuse

141425

Ribbon Ruched 3/8” Emerald Envy

110755

Glue Liquid Multipurpose

138390

Sequin Assortment Metallics

Stempel

Accessoires

		

Satéstokjes (non-SU)

		

(of 103683 Glue Dots)

130148

Paper Grid

103083

Embossing Buddy

102300

Bone Folder (optional)

Kaart
Vouw een A5-formaat Dapper Denim Cardstock in een A6kaart. Snij 3 cm van de open zijde. Gebruik de Best Badge
pons voor de hele rand in Very Vanilla papier (7 x 14,8 cm).
Tip: begin in het midden van de lange strook en wissel links
en rechts af, zodat je overal even lange afstanden hebt.
Plak deze Very Vanilla strook op de Dapper Denim A6-kaart
met een beetje snail.
Laat ongeveer 1 vingerdikte ruimte aan de linkerkant van de
voorkant, zodat het Very Vanilla papier over de rand valt.
Bevestig een strook van 5 x 14,8 cm uit het DSP Moroccan
bovenop de Very Vanilla strook. Stempel met de stempelset
Badges & Banners en gebruik daarvoor Dapper Denim inkt.
Doe dit op het Very Vanilla papier.

Pons dit nu uit met de Best Badge pons.
Pons nog een badge uit op Cajun Craze papier.
Plak deze twee badges nu op elkaar (met snail) en laat een
beetje ruimte boven, zodat de badge langer lijkt.
Plak de net gemaakte badge op de voorkant van de kaart
met 2 dimensionals.
Pons met zowel de 1” als de 1-1/4” cirkelpons uit het DSP
Moroccan en ander papier een paar cirkels en bevestig deze
(met snail en/of dimensionals) willekeurig op de kaart.
Let op: gebruik maximaal 6 cirkels i.v.m. het gewicht van de
kaart om teveel portokosten te voorkomen.
Wikkel de kaart 2x rond met het linnen draad en maak een
strikje in het midden.

Bloemenkaartje
Snij een strook van 10 x 4 cm uit het Emerald Envy papier.
Bevestig 1 patroon uit welk DSP je wilt (in 5 x 4 cm) op de
onderste helft van het Emerald Envy Cardstock.
Pons beide kanten van de 10 x 4 cm in de Best Badge pons.
Doe het papier echter niet gewoon in de pons, maar leg het
er van de buitenkant in en schuif door tot het einde.
Snij een strip van 2 x 4 cm uit Cajun Craze papier en
bevestig dit op de rand van het DSP in de breedte met snail.
Snij met een schaar een strip van 0,5 x 4 cm uit Delightful
Dijon papier en bevestig dit op de rand van Cajun Craze in
de breedte met snail.

Stempel de banner uit de stempelset met Dapper Denim
inkt op het Very Vanilla Cardstock.
Pons de afbeelding uit met de Duet Banner Punch.
Plak de uitgeponste banner op de lijn tussen het DSP en
Cajun Craze.
Maak met de 1/8” cirkelpons een klein gaatje aan de
bovenkant van de tag. Snij een stuk Dapper Denim lint van
ongeveer 32 cm uit en haal deze door de tag.
Maak het vast met een stuk linnen draad en bevestig dit
met een strik.

PlantenSteker
Neem 2 stroken Dapper Denim papier van 8 x 8 cm. Neem
1 strook Vanilla Cardstock van 6 x 8 cm. Een stuk Dapper
Denim papier is de voorkant, Vanilla komt in het midden en
opnieuw een stuk Dapper Denim wordt de achterkant.
Pons met de Best Badge Punch uit het 8 x 8 cm Dapper
Denim. Plaats het Cardstock in het midden.
Leg het papier met uitgeponste Badge op het gridpapier.
Leg het Very Vanilla Cardstock ernaast en stempel op
gevoel, zodat de stempel ongeveer op dezelfde plaats zit
als de opening in het Dapper Denim papier. Kijk nu hoe het
Vanilla onder het geponste Dapper Denim Cardstock past.
Zorg dat de opening precies past op het Vanilla papier en
plak het Vanilla papier vast op de achterkant.
Let op: je moet aan de onderkant ruimte overlaten, zodat
het satéstokje erdoor past.
Bevestig een stuk window sheet (ca. 5 x 7 cm) aan de
achterkant van het Dapper Denim (met de uitgeponste
opening) met Snail vast.
Doe nu een Foam Adhesive Strip rondom het Vanilla
Cardstock met het stempel erop.

Let op: je moet aan de onderkant ruimte overlaten zodat
het satéstokje erdoor past.
Gebruik nu de embossing buddy op het gestempelde
Very Vanilla papier, rondom de randjes van het tape om zo
kleverige punten weg te halen zodat de metallic sequins er
niet aan blijven plakken. Schud het poeder van het Vanilla
Cardstock en neem een paar stukjes Metallic Sequin en leg
die op het window sheet.
Haal nu de bovenlaag van het tape en plak beide
kaartdelen aan elkaar.
Steek nu het satéstokje tussen het Vanilla Cardstock en de
achterkant van het Dapper Denim Cardstock.
Neem het DSP en pons (met zowel de 1” als ook de 1 1/4”
cirkelpons) een paar cirkels uit het papier. Bevestig deze op
de steker.
Maak een strik van het Emerald Envy lint en bevestig deze
aan de onderkant van de kaart op het stokje.

Interesse in een workshop of de producten van Stampin’ Up!®? Neem gerust contact me op.

