Workshop kaart versieren

De kaart is op
verschillende manieren versierd

.Zo hebben we er
leuke kleine stickers op geplakt

bloemsticker, druppel en rondjes

Met 3d kit de Van de Kaart bloemetjes/blaadjes erop geplakt.

Met deze Ilse bloemetjes kan je mooi
versieren en ze passen ook
heel mooi bij het Carat

plak achterop een
bolletje 3 D kit

en plak het op de kaart.

Deze Ilse pailletjes hoef je niet persé
op te naaien

je kunt ze ook heel goed
met 3D kit plakken

op het gaatje plak je
dan een leuk steentje

Deze hartjes zijn in
3 kleuren te krijgen.
creme, rood en rose.

Beplak de hartjes leuk met stickers of strass
en plak het hartje met 3d kit op de kaart

Vlinder

Met de Ilse vlinders en kralen

Knip het koord af zo lang als je leuk vindt.
Haal het door het ijzeren lusje
dat achter de vlinder zit
Dat kan je makkelijk naar voren buigen

Maak een knoop

Rijg de kraaltjes op het koord.
en

leg onder aan het koord
een knoopje.

Plak de vlinder met
3d kit op de kaart

Op de kaart is ook wat strass
geplakt.

Stickers

Met deze 4 stickervellen kan je je kaart versieren.

Kies een maat uit die je wilt gebruiken en plak het op een stukje papier

2 op elkaar kan ook met
een plaatje of steentje erop

of op een rechthoek
of vierkant stukje papier plakken
en de hoekjes afronden met een pons

hierop kan je dan
leuke teksten plakken

of leuk om een plaatje plakken

Je kunt ook heel leuk de kleintjes gebruiken om bv een hoekje op de kaart mee te versieren
plak een steentje in het midden voor een nog leuker resultaat

Nog wat leuke voorbeelden

die je met bovenstaande leuk kunt namaken
Let wel op dat je de meeste versieringen het beste met 3D kid kunt opplakken dan blijft het zeker zitten.

Gems & Yewels hiermee kan je ook je kaart heel mooi versieren

En het Glitter Ribbon lint plakt
vanzelf

Het masker kaartje is ook met heel veel dingen versierd. Het paillettenband kan je beste met dubbelzijdig plakband
opplakken

Met de Stenboden mix zakjes
kan je ook je kaart heel leuk versieren

