Workshop Suzy Mallen

Deze prachtige mallen van Marianne Design
zijn weer heel leuk om mee te werken en wij hebben
voor jullie weer een heel leuk workshopje daarvan gemaakt.

Kaartje 1
Het eerste kaartje dat wij gaan maken is deze

Afmetingen wit satijn 13,5 cm bij 13,5 cm
2x wit satijn van 13,5 cm bij 6 cm
en paars Van de Kaart papier 27 cm bij 13,5 cm

Neem het stukje wit satijnpapier van 13,5 cm bij 13,5 cm en zet in het midden een kruis op de kaart.

Leg de mal in het midden en teken alleen het middelste stukje over (zie foto)

herhaal dit 4x

Dan gaan we de boogjes ertussen doen
Teken een lijntje 0,5 cm vanaf de mal (zie foto)

leg de mal hier tegenaan en schuif hem dan tot aan je boog je komt
kijk goed op de foto ik heb daar opgeschreven tot hier

en zo ziet het hele patroontje uit

Je kunt nu gaan embossen.
Hoe je dat moet doen lees je bij de basis workshop embosen

embos weer eerst 4x het midden, haal dan het papiertje los en doe de tussenstukjes.
Zorg dat je precies tegen de vorige ge-emboste lijntjes aan embost en er niet overheen gaat.

Dan ziet het er zo uit als je klaar bent met embossen.

Nu kan je alles uitsnijden/knippen.
Hoe je dit beste kan doen zie je ook bij de basis workshop embossen
Als je alles gedaan hebt ziet het er zo uit:

De zijkantjes kan je precies zo embossen en borduren als de mal is.

Pak nu het paarse papier en vouw/meet vanaf de zijkant naar het midden
op 4 cm en op 6,5 cm dus tussen de 2 vouwen zit 2,5 cm
(kijk goed op de foto.)
Plak het witte ge-emboste

in het midden en de zijkantjes

aan de zijkant
Versier de kaart zoals je zelf leuk vindt.

Kaartje 2

De afmetingen: donkerrood dubbelgevouwen 13,5 cm bij 13,5 cm
lichtrood 13 bij 13 cm
En wit satijn 13,5 cm bij 13,5 cm (als je ge-embost hebt wordt hij vanzelf kleiner)
Hoe je moet embossen vind je bij de basis workshop embossen
Zet een kruis op de kaart

en teken weer eerst even je patroontje uit
zoals hierboven is uitgelegd maar dan nu met mal 2

kijk op de foto's hieronder hoe je dat moet doen

Knip/snijd nu alles weer uit en leg het op het rode papier.
Teken de stukjes met potlood die je eruit wilt snijden

zodat je de donkerrode kleur ziet

snijd het iets groter uit want anders komt het lichtrood dadelijk onder het wit uit.

Leg de lagen nu netjes op elkaar en maak de kaart af zoals je het leuk vindt.
Plaatjes die wij gebruikt hebben zijn Fantasy Flowers van Marij Rahder

Kaartje 3

afmetingen: de onderkaart is dubbelgevouwen 13,5 cm bij 13,5 cm
het gestreepte papier komt uit een blokje Assorted Papers van Creactive
en is 13 cm bij 13 cm groot gesneden
Het wit satijn is 13,5 cm bij 6 cm (2 x), hierop gaan wij ook embossen

embos de mal, prik de gaatjes en snijd de hoekjes uit

maar knip nog niet de buitenkant af, dat is makkelijker met borduren.

Plak het op een stukje rose en knip het 2 mm breder uit
Plak het gestreepte papier op de rose dubbelgevouwen kaart
daarop weer de ge-emboste randjes met rose papier eronder
en maak de kaart af zoals je zelf leuk vindt.
Zo is de onze geworden

