Under MY Umbrella online workshop
Hoi Prulleke,
Fijn dat je komt kijken wat je nodig hebt om deze workshop te volgen. De stempelset zit in ieder
geval al inbegrepen in de workshop dus die hoef je niet apart te kopen. Verder staan hieronder alle
overige producten die ik het gebruikt en wat daar de bestelnummers en kosten van zijn. Lees rustig
mijn opmerkingen bij de artikelen door om te beslissen of het iets is dat je voor deze workshop wilt
aanschaffen of niet.
Inkt
Memento Tuxedo Black (€ 7,50 art.nr. 132708)
Het kan eventueel ook met een andere neutraal zoals grijs, donkerblauw, donkerbruin of iets
dergelijks maar zwart knalt het mooiste met de andere felle kleuren.
Smoky Slate (€ 9,00 art.nr.147113)
Je kunt ook zwart gebruiken, als je die wel hebt, maar deze wordt gebruikt in combinatie met een
grijs laagje cardstock.
Mango Melody (€ 9,00 art.nr. 147093)
Dit is een oranje-gelige kleur, het wordt gebruikt met cardstock in dezelfde kleur.
Granny Apple Green (€ 9,00 art.nr 147095)
Dit is een frisse heldere groen kleur en ook deze wordt gebruikt in combinatie met een laagje
cardstock in dezelfde kleur.
Lijm
Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 104430)
Mini Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 144108)
Je hoeft niet zowel de grote als de mini Dimensionals te hebben. Je kunt de grote doormidden
knippen als je minder nodig hebt of juist meer stuks van de mini’s gebruiken als je een groter
oppervlak hebt. Je kunt ook eventueel foam blokjes of iets dergelijks van een ander merk halen.
Houdt er wel rekening mee dat niet ieder foam blokje dezelfde kwaliteit heeft.
Tombow Multipurpose Liquid Glue (€ 5,00 art.nr. 110755)
Dit is verreweg mijn favoriete lijm. Je hebt er weinig van nodig, het droogt snel maar je hebt wel even
wat wiebeltijd en het geeft geen vochtrimpels in mijn cardstock. Je kunt uiteraard ook andere lijm
nemen dat geschikt is voor papier.
Stampin’ Blends
Dit zijn de alcohol markers van Stampin’ Up! die we in deze workshop gebruiken om een aantal van
de afbeeldingen in te kleuren. Je kunt natuurlijk ook andere stiften nemen, gewone viltstiften,
kleurpotloden of wat dan ook. Je kunt er ook voor kiezen om alcoholstiften van bijvoorbeeld Action
te nemen, deze zijn aanzienlijk goedkoper dan die van Stampin’ Up! maar de markers die ik
hieronder noem hebben de exact zelfde kleuren als de inkten en cardstocks die we gebruiken… wat
jij wilt.
Calypso Coral Combo (light en dark marker samen € 11,00 art.nr. 144045)
Mango Melody Combo (light en dark marker samen € 11,00 art.nr. 147945)
Granny Apple Green Combo (light en dark marker samen € 11,00 art.nr. 147274)

Overige materialen
Umbrella Builder Punch (€ 22,00 €17,75 art.nr. 151293)
De pons kan los besteld worden voor € 22,00 maar omdat ik de stempels ook bestel, kan ik de pons
toevoegen en dan 10% korting krijgen door ze als bundel te bestellen. Je betaalt dan slechts €17,50
voor de pons. Met de pons kun je de open paraplu, half gesloten paraplu en paraplustok uitponsen.
Het zijn echter eenvoudige vormen die je eventueel ook kunt uitknippen met je schaartje. Het is dus
geen noodzakelijk gereedschap voor de workshop, maar het is wel handig.
Basic Black Stampin’ Write Marker (€ 3,75 art.nr. 100082)
Eerlijk gezegd is iedere willekeurige zwarte stift prima. We gaan hem gebruiken om de randen zwart
te maken van de figuurtjes die we hebben uitgeknipt.
Paper Snips (€ 12,00 art.nr 103579)
Ook hier geldt dat ieder schaartje met een scherpe punt waar je goed mee uit de voeten kan prima
is. Je gaat hem gebruiken om de kleine afbeeldingen uit te knippen.
Bone Folder (€8,50 art.nr. 102300)
Ik gebruik hem altijd als ik kaarten maak om mijn vouw mooi strak te maken, maar het is niet
noodzakelijk om de workshop te kunnen volgen.
Clear Block D (€ 10,50 art.nr. 118485)
Als ik maar 1 blok zou mogen/kunnen gebruiken tijdens deze workshop, dan is het clear block D. Zelfs
de lange spreuken passen op dit blok als je ze er diagonaal op doet. Het is makkelijk om voor kleinere
afbeeldingen kleinere blokken te gebruiken maar als je die niet hebt, heb je aan een clear block D
genoeg.

Het cardstock dat we gaan gebruiken tijdens de workshop ontvang je op maat gesneden of eventueel
uitgestansd van me met je stempelset en overige bestelde artikelen. Er zijn geen enveloppen
inbegrepen in deze workshop. De kaarten zijn echter standaard A6 formaat dus deze passen in
reguliere C6 enveloppen die overal verkrijgbaar zijn.
Tot slot, het kan makkelijk zijn om op een matje te stempelen omdat we gaan werken met
photopolymer stempels, maar ook dit is niet noodzakelijk. Ik zou nog wel aanraden om een extra
A4’tje of gridpapier onder je werkplek te leggen. Voor 1 van de kaarten stempelen we namelijk ook
over de rand van het papier en op die manier krijg je niet overal inkt op je tafel. Het is bovendien slim
om op een kladpapiertje te werken als je gaat kleuren met de alcoholstiften. Deze worden namelijk
opgenomen in het papier en kunnen dus door het papier heen lekken.
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan meteen contact op met me. Op mijn
website vind je onder het kopje Catalogus links naar de PDF versies van alle actuele catalogi, mocht je
je bestelling nog willen uitbreiden. Denk ook aan de Sale-a-bration bonussen waar je nu nog gebruik
van kunt maken.
Alvast bedankt voor je getoonde interesse,
Wees veilig, wees gezond.
Leonie

