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1. Neem en vel A4 Whisper White thick
cardstock en snijd deze doormidden op
14,9 cm
2. Ril een van de gesneden helften op 10,5
cm. Dit is je kaartbasis.
3. Snijd een stuk Night of Navy Designer
Series Paper uit de Neutrrals 6”x 6”
Designer Series Paper pack op 13,9 x
9,5 cm en plak deze met Multipurpose
Liquid Glue op je kaartbasis.
4. Snijd uit een A4 Night Of Navy
cardstock 6 keer de twee grootste
ovalen uit de Laering Ovals dies set in
elkaar om zo 6 ovale lijstjes te maken.
5. Snijd de grootste ovaal van de Layering
Ovals dies uit wat Window Sheet.
6. Lijm 5 van de ovalen lijstjes op elkaar.
7. Lijm de Window Sheet ovaal op de 5 ovalen.
8. Lijm de laatste ovale lijst op de Window Sheet.
9. Stempel op een restje Whisper White cardstock de laarsjes uit de Under My Umbrella
stempelset.
10. Stempel de paraplu outline over een van de paraplu’s van het Pleased as Punch
designer series paper en pons deze uit met de Umbrella Builder Punch.
11. Kleur de regenlaarsjes in met Stampin’ Blends markers.
12. Knip de laarsjes uit met snips.
13. Stempel op een restje Whisper White cardstock de spreuk Showered With Love met
wat Night Of Navy inkt en snij hem uit met de kleinste ovalen snijmal.
14. Snijd uit verschillende kleuren restjes cardstock (Balmy Blue, Granny Apple Green,
Daffodil Delight, Pumpkin Pie, Blushing Bride en Flirty Flamingo) de hartjes uit de
Stitched Be Mine dies set.
15. Leg de hartjes midden op de kaart en lijm de ovalen lijst eroverheen vast.
16. Plak de paraplu en laarsjes over de rand van de lijstjes en zet wat overhangt vast met
een zwarte mini dimensional.
17. Plak het spreuk ovaaltje op en versier deze met een paar extra hartjes.

