Workshop Bling Bling Mallen en Meadow Cottage Bears knipvellen.

De maaksters van deze producten zijn beiden erg talentvol.

Christine Haworth is geboren in Blackburn, Lancashire, Engeland en tekent en schildert al zolang ze zich kan herinneren. Op zevenjarige leeftijd besloot
ze dat ze daarvan haar beroep wilde maken. Ze richtte zich vanaf dat moment volledig op het bereiken van dat doel. Uiteindelijk heeft ze een
universitaire graad behaald in grafisch ontwerpen, met als specialiteit het illustreren.In het begin werkte ze als freelance illustrator en ontwierp ze vooral
boekomslagen en illustraties voor tijdschriften en encyclopedieën. Dit was echter toch niet de vervulling van haar droom, vandaar dat ze besloot haar
vleugels uit te slaan en haar eigen ontwerpen te maken. Ze is hierin succesvol, gezien de drukbezochte exposities die ze in de afgelopen jaren heeft
gehouden.Jalekro bv is er trots op haar werk in de creatieve branche uit te brengen.

Marianne Perlot is geboren in Nederland. Ook Marianne is sinds haar jeugd creatief.
Haar eerste hobbyboekje, over sierpoppetjes maken, verscheen in 1989. Inmiddels heeft ze alweer een flink aantal boekjes geschreven.
Op een gegeven moment heeft Marianne haar baan in het onderwijs opgegeven en van haar hobby werk gemaakt.
Tegenwoordig is ze in de hobbywereld niet meer weg te denken.
Talrijke prachtige mallen, knipvellen en hobbyspullen komen van haar en haar team.
Jalekro bv is er ook trots op deze producten in het assortiment te hebben.
Een combinatie van deze dames levert dus een prachtig product op .
De malletjes kun je op 2 manieren gebruiken: je kunt ze helemaal borduren,
of deels borduren en deels beplakken met de daarvoor speciaal gemaakte Bling Bling steentjes (merk Make me) vandaar de naam Bling Bling mallen .
Deze steentjes zijn al in een vormpje (bv een bloemetje) bij elkaar geplakt op een stukje doorzichtige folie.
Je kunt ze dus in 1 keer op de kaart plakken. Dat vormpje staat ook op de mal in de vorm van een borduurpatroon.

Kaartje 1
Begin met al het karton op maat te snijden .
Afmetingen : dubbele onderkaart lila 13,5 cm x 13,5 cm, opkaart crème 12,5 x 12,5 cm,

strookje lila 11,5 x 4,5 cm en het crème strookje is net zo groot als het malletje.
Pons alle hoekjes, ook de hoekjes van het plaatje.

Borduur het strookje. Bij deze kaart laten we het stukje waar de steentjes komen dus vrij en plakken hierop de steentjes ( zie foto )
Je kunt ook de steentjes van elkaar snijden en er wat extra op de kaart te plakken voor een mooi geheel.

En dan is dit het eindresultaat:

We hebben ook een voorbeeld gemaakt voor mensen met een kleine beurs of beginners. Hier is het hele malletje geborduurd.

Kaartje 2
Wat je ook nog kunt doen is een deel van de mal gebruiken.
Teken 2 kruisen achter op de kaart ( zie foto ), plak aan de voorkant het plaatje. Wij hebben hier gekozen voor de leuke MC Bears no 4

Leg vervolgens de kaart op een lichtbak zodat de lijntjes er doorheen schijnen. Leg de mal precies in het midden.
Door het licht van de lichtbak kan je door de gaatjes van de mal kijken of het lijntje precies in het midden zit.
Plak de mal vast en prik het uit. Doe het zelfde ook in de hoek op het schuine lijntje ( zie foto ) en ga zo de kaart rond.
Bedenk voor je gaat prikken of je wel of niet de steentjes erop wilt plakken.
Wij hebben ervoor gekozen om in het midden geen steentjes te plakken maar op de hoekjes wel.
Bij het prikken kom je ook heel even in het plaatje maar dat is niet erg, dat geeft zelfs een leuk effect als het klaar is.

En zo ziet dit eruit als de kaart af is:

En dan hebben we hier nog een leuk eenvoudig voorbeeld, zo kan je eindeloos combineren met de malletjes, de steentjes en de knipvellen.

Gebruikte materialen zijn :
Meadow Cottage Bears knipvellen 1 t/m 4 (99091)
Bling Bling Doodles mallen 1 t/m 6 (91943)
Make me steentjes (35013)
Romak papier lila, crème, wit, felrose (91113)
Van de Kaart papier paars (91675)
Starform tekst stickers.
Borduurgaren Rayon Madeira (69840)
paars 1033, lila 1031, rose 1116, mintgroen 1100

