Workshop Star mal

Deze prachtige mallen zijn ontworpen voor de sterren onder de kaartenmaaksters.
Maar we willen hier doormiddel van dit workshopje kijken of we ook van beginnende kaartenmaaksters sterren kunnen maken,
doormiddel van een uitgebreid workshopje met stap voor stap foto's een best moeilijke kaartjes te maken,
en te laten zien hoe je eigen kaartje kunt ontwerpen.
Wij hebben ook gewerkt met de prachtige Vera knipvellen.

Kaartje 1

Het eerste kaartje is vrij eenvoudig te maken.
Het knipvel wat gebruikt is heet "afscheid" hellaas zijn er ook minder leuke gebeurtenissen in het leven zoals sterfte en ziekte ook bij baby's.
En gelukkig kunnen we deze moeilijke gebeurtenis dan verzachten met zo'n mooi plaatje/kaartje.

Plak de mal op de lichtbak en daarop het papier
Embos de dingen die op foto tussen de potloodlijntjes staan

Knip het emboste in gleufje uit en plak het op bruine papier
knip dit ook weer 2 a 3 mm groter uit.

Snij het plaatje in de hoogte af op
12,5 cm breedte 10,5 cm
en snij stukje bruin papier van
13 cm hoog en 11 cm breed

Vouw nu de lichtblauwe kaart
van 13,5 cm bij 27 cm dubbel.
en een kant nog eens na buiten dubbel

Het tekstlabeltje maken
haal een ovaal sticker van starformvel 1146
Plak dat op stukje papier en knip het uit doe dat ook met bruin
en plak deze met stuk foam tape opmekaar en plak er tekst op
en versier het met plaatje, ik heb hondje uit 3 d plaattje weggelaten en hierop geplakt

Maak de kaart na eigen smaak af.

Kaartje 2

Afmetingen kaart
Groen dubbelgevouwen 4 kant kaart 13,5 cm bij 13,5 cm
geel 13 cm bij 13 cm
wit satijn 12,5 bij 12,5
Voor het boven stukje 3 reepjes van
groen 13,5 cm bij 6 cm
geel 13 cm bij 6 cm
wit satijn 12,5 cm bij 6 cm

Plak de mal op de bak en leg daar stukje
papier op embos het bovenste hoekje.

Embos nu het eendje, en nog een keer in spiegelbeeld.

En onder het eendje weer een hoekje

Teken de boogjes en knip het uit.

Leg de mal even op licht bak,
zodat je mooi kunt zien
waar de gaatjes komen en prik ze dan.

Zet ook lijntjes op achterkant
van 18 mm van zijkant,
maar doe eerst borduren
en dan pas uitknippen dat borduurt prettiger.

Maak een stukje papier dat
aan alle kanten
2 a 3 mm groter is
Plak het zo opmekaar

Plak het plaatje eronder en
plak dit samen op dubbelgevouwen
4 kant kaart van
13,5 cm bij 13,5 cm

Plak het bovenstukje nu ook
op de kaart
is echt niet erg dat
over het hoofdje gaat

doordat 3d plaatje is
kan je de 2 de laag van plaatje
daar weer op plakken

Doe voor boven stukje geel 2 a 3 mm groter maken
en zelfde nog een keer in het groen.
Plak deze allemaal opmekaar

Nog leuke versier tip
Haal een rondje van Stickervel staform 1144
plak het op de kaart en doe hierin een leuk steentje plakken

Maak de kaart verder en versier hem zoals je zelf leuk vindt.

Kaartje 3

Maten blauw papier 13,5 cm bij 27 cm

plak mal op de lichtbak
plak papier erover en
doe embossen

zo zie ge-embost

Nu is alles klaar
doe dit alles nog eens
in spiegel beeld.

knip hier stukje vanaf

knip dan iets ruimer dan de lijntjes uit

leg mal nog eens op
en prik alles

knip de stukjes uit
en teken2 a 3mm
langs de zijkant
maar knip dit nog
niet uit want dat
borduurt makkelijker

leg het nu op donker rose papier
En neem de dingen die je strakies
eruit wild hebben aan

plak nu het geborduurde stukje
erop en dit weer het blauwe

Op het papier en plaatje hebben we al een lijntje gezet
Leg de mal op de lichtbak en leg daarop het plaatje.
Ga kijken hoe je wild hebben doordat op lichtbak licht kan je goed
zien tot waar het plaatjes is.
Zet even een potloodlijntje op de mal en haal nu plaatje weg en leg daar op het papier.
En je kunt beginnen met 1 ste helft te embossen.

draai nu je mal om op de bak en embos de 2de helft

Doe nu de zijstukje het pijtje(zie foto) sluit je aan op de onderkant van de boog
doe dat zo aan beide kanten

teken een lintje lang het ge-emboste ongeveer 2 a 3 mm

en knip het uit.

kontroleer even of het goed past op plaatje

plak het op blauw papier en knip het 2 a 3 mm groter uit

Pak stuk blauw papier van 13,5 cm bij 27 cm

en vouw het zo als op de foto

ril op 6 en 7 cm van de zijkant een vouwlijn aan beide kanten

en plak alles op de kaart en versier na eigen smaak.

