Workshop Snelle kerstkaarten
Elk jaar maken kaartenmaaksters kerstkaarten en elk jaar neem je je dan voor op tijd te beginnen, maar toch gaat de tijd sneller dan gedacht.
En daarom hebben we een workshopje bedacht om lekker snel hele mooie kerstkaartjes te kunnen maken.
We hebben gewerkt met de Hobby & Crafting Fun kerst mallen (93598) en al ge-emboste metallic papier van Ilse's Craft Accessories (21012)
De mallen kan je lekker door de Cuttlebug halen dus dat gaat supersnel, maar natuurlijk kan je ze ook op de normale manier embossen.

Kaart 1
Zoek wat leuke spulletjes van dezelfde kleur bij elkaar en je kunt beginnen.

De onderkaart is dubbelgevouwen 13,5 cm x 13,5 cm, het metaalpapier is 12 cm x 12 cm,
het lila stukje papier is 11 cm x 7,5 cm.
Plak alles op elkaar (zie voorbeeld)
En versier je kaart zoals je leuk vindt, en dan is het eerste kaartje al klaar.

Kaart 2

Deze kaart is ongeveer hetzelfde als kaart 1, nu snijden we het metaal papier op 13 cm x 13 cm en ponsen de hoekjes met de billenpons.
Stukje rood papier is 11 cm x 7,5 cm, ook deze ponsen we met de billenpons en de onderkaart is weer 13,5 cm x 13,5 cm.
Plak weer alles op elkaar (zie voorbeeld). Met het plaatje halen we een klein trucje uit, we knippen de bloemen en de kerstballen los.

En plakken het dan op de kaart.
Nu de kaart weer leuk versieren en weer is een kaart klaar.
Zo kan je eindeloos door combineren met de meerdere mallen en de leuke verschillende
kleurtjes ge-embost metallic papier van Ilse's Craft Accessories.

Gebruikte produkten zijn:
Hobby & Crafting Fun kerst mallen (93598)
Ilse's Craft Accessories ge-embost metallic papier (21012)
A4 knipvel Marij Rahder (99002/2626)
A4 knipvel Tierelantijntje (99003/2302)
Zakje kunststof strass middel (98211/2)
Prima bloemetjes Jasmine (55529/6)
Prima bloemetjes Purple (55531/5)

Paper fasteners Tree (91593/15)
Paper fasteners Star (91593/22)
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