Home Décor online workshop

Hoi Prulleke,
Fijn dat je komt kijken wat je nodig hebt om deze workshop te volgen. Hieronder staan alle
producten die ik heb gebruikt bij het maken van mijn voorbeelden en wat daar de bestelnummers en
kosten van zijn. Ik probeer de hoeveelheid specifieke producten zo veel mogelijk te beperken zodat
zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen zonder zich verplicht te voelen om een hoop extra
materiaal aan te schaffen. Na de opsomming van alle materialen die je nodig hebt tijdens de
workshop, komt een opsomming van de inhoud van het materialen pakket zoals deze geleverd zal
worden bij aankoop van pakket 2, 3 of 4. Als je deze lijst hebt bekeken, kun je waarschijnlijk beter
inschatten of je het materialenpakket wel of niet nodig hebt in je bestelling. Mocht na al deze uitleg
iets niet duidelijk zijn, vraag het me dan alsjeblieft.

Stempels
Banner Year (€ 21,00 art.nr. 153464)
Deze stempelset bestaat uit 29 kleine stempels die verschillende herfst en winter momenten
afbeelden. Het is een two-step set omdat een aantal van de stempels samen gebruikt kunnen
worden om een afbeelding te maken. De spreuken in de set zijn een mix van specifieke groeten voor
een seizoen/feestdag en hele algemene spreuken. Het is dus een hele bruikbare set die in iedere
collectie zal passen. Wanneer je pakket 3 of 4 kiest, is deze stempelset in je pakket inbegrepen.
Inkt
Memento Tuxedo Black (€ 7,50 art.nr. 132708)
Deze gebruiken we om het Hallowen icoon te bestempelen. Het is een veel gebruikte inkt in mijn
knutselwerkjes en ik zou hem aanraden als je nog geen zwarte inkt hebt.
Gekleurde inkt (€ 9,00)
Ik heb een aantal kleuren inkt gebruikt om afbeeldingen in de achtergrond van de herfstslinger te
stempelen. Hiervoor heb ik de kleur op kleur techniek gebruikt. Wanneer je niet allerlei verschillende
kleuren inkt hebt, kun je hetzelfde effect bereiken door alles met VersaMark (€ 11,50 art.nr.
1022830) te stempelen. Op de iconen voor het lijstje heb ik ook met wat gekleurde inkt gestempeld.
Dit zou ook met een vergelijkbare tint of met zwarte inkt gedaan kunnen worden. Voor de
volledigheid noem ik hier de gebruikte kleuren
Voor de Herfstslinger:
Rich Razzleberry (art.nr. 147091)
Pretty Peacock (art.nr. 150083)
Mango Melody (art.nr. 147093)

Voor de iconen op het lijstje:
Real Red (art.nr. 147084) voor de hartjes om de hond. Je kunt ook een andere rode tint nemen, met
zwart stempelen of de hartjes weg laten.
Early Espresso (art. nr. 47114) voor de spreuk op de herfstcirkel. Je kunt het ook in een andere bruin
tint of met zwart stempelen.
Flirty Flamingo (art.nr. 14052) voor de envelop op de Valentijnscirkel. Je kunt een andere kleur
nemen die er leuk bij staat of je zou de envelop ook weg kunnen laten.
Melon Mambo (art.nr. 147051)voor de Valentijnsspreuk. Deze kun je ook in een andere donkere roze
of rood tint stempelen of zelfs in zwart.
Stempelblok
Hoe beter je stempelblok overeenkomt met de maat van je stempel, des te makkelijker het is om te
stempelen en des te kleiner de kans op vlekken. De maten Clear Block die ik heb gebruikt staan
hieronder. Als je alleen grotere blokken hebt, kun je die ook gebruiken. Wees dan wel voorzichtig
met het aanbrengen van inkt, omdat je met kleine stempels op een groot blok, meer kans hebt dat je
inkt ook op het blok komt en vlekken veroorzaakt.
Clear Block A (€ 5,00 art.nr. 118487)
Clear Block B (€ 7,50 art.nr. 117147) Deze maat zit inbegrepen in pakket 3 en 4.
Clear Block G (€ 5,50 art.nr. 118489) Deze maat zit inbegrepen in pakket 4.
Ponsen
Banner Tripple Punch (€ 28,00 art.nr. 138292)
Als je deze niet hebt, kun je de vlaggeneinden ook handmatig knippen.
Banners Pick A Punch (€ 28,00 art.nr. 153608)
Als je kiest voor pakket 4 is deze pons inbegrepen. Hij is echt superleuk en op meerdere manieren te
gebruiken. Als je heb niet hebt, kun je ook handmatig knippen.
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 grote
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 (€ 6,00 art.nr. 154974)
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 die geschikt is voor papier.

Overige materialen
Paper Snips (€ 12,00 art.nr 103579)
In principe is ieder schaartje goed. Als hij maar goed scherp is. We gebruiken hem om afbeeldingen
uit kaartjes te fussy-cutten en enventueel om vlaggeneinden te knippen als je de
hierbovengenoemde ponsen niet hebt.
Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300)
Ik gebruik hem altijd om mijn vouw mooi strak te maken. Voor deze workshop gebruik ik hem dus
voor de slinger.
Paper Trimmer (€30,00 art.nr. 152392)
Deze gebruik je om de vlaggen te kunnen rillen. Dat zorgt voor een mooie strakke lijn en een betere
vouw. Je kunt ook een lineaal gebruiken en een vouwbeen of rilpen (bijvoorbeeld van de Precisiepen
voor Oppakgemak). Als je nog geen trimmer hebt, is dit echt een goede investering. Iedere kaart die
ik maak begint bij de Trimmer. Of je nu een rillijn wilt maken om een strakke vouw te kunnen
creeeren of je wilt met een vlijmscherp mesje je kaartkarton of designpapier snijden, deze Trimmer is
fantastisch. Het mesje blijft heel lang scherp maar kan op den duur vervangen worden. De
uitklapbare arm zorgt er voor dat je tot wel 43 cm kunt afmeten, het is een lichtgewicht maar stevig
stuk gereedschap dat onmisbaar is in je knutselarsenaal.
Zwarte stift
Om wat stipjes voor ogen en een mond te zetten op een sneeuwpop heb je een zwarte stift nodig. Of
dat nu een fineliner, gelpen, viltstift of Stampin’ Write Marker (€3.75 art.nr. 100082) is maakt niets
uit. Je hoeft hier niet speciaal een nieuwe, specifieke stift voor te hebben
Liniaal
Omdat we een aantal dingen mooi recht op onze projecten willen plakken, raad ik aan een liniaal en
wat rasterpapier te gebruiken. Iedere liniaal die de breedte van het project kan overbruggen is prima
dus ik zou zeggen minimaal 20 cm.
Precisiepen voor Oppakgemak (€ 12,00 art.nr. 144107)
We gaan een aantal uitgestansde sneeuwvlokken opplakken. Deze hebben veel kleine friemelstukjes
en omdat de sneeuwvlokken in de achtergrond komen en ze met alle friemelstukjes eruit best druk
ogen, wil ik alle friemelstukjes ook mee in de sneeuwvlok plakken. Dit is een priegelkarweitje en het
gebruik van de Precisiepen voor Oppakgemak (Take Your Pick Tool) is hier een ideaal hulpmiddel bij.
Het heeft een eind met een kleine en een grote rilpen (waar je makkelijk mee kunt rillen langs een
liniaal), een eind met een spatel en een prikpen en 2 einden met een kleverige putty. Die kleverige
putty uiteinden zijn heel fijn om de kleine friemelstukjes mee op te kunnen pakken en op hun plaats
te plakken.
Gridpapier (€15,25 art.nr. 130148, 100 vellen)
Het is een handig hulpmiddel om zowel je tafel te beschermen wanneer je de achtergronden van de
herfstslinger stempelt als om je te helpen met meten en uitlijnen. Zeker wanneer je het gebruikt in
combinatie met een liniaal.

Inhoud van het materialenpakket:
Slinger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12x Plaid Tidings Designpapier van 3”x 3”
2x Rich Razzleberry kaartkarton van 2” x 9 cm
4x Pretty Peacock kaartkarton van 2” x 9 cm
2x Mango Melody kaartkarton van 2” x 9 cm
2x Cherry Cobbler kaartkarton van 2” x 9 cm
2x Shaded Spruce kaartkarton van 2” x 9 cm
6x pompoen van Pumpkin Pie kaartkarton uitgesneden met de Apple Builder pons
6x steeltje van Early Espresso kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen
uitgesneden met de Apple Builder pons
De letters HERFST van Early Espresso kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen
uitgesneden met de Pattern Play stansen
6x Sneeuwvlok uit Crumb Cake kaartkarton voorzien van een laag zelfklevende vellen
uitgestansd met de Snowfall Thinlits dies (Deze zijn inmiddels Retired, je zou ook kunnen
kiezen voor de So Many Snowflakes dies)
De letters WINTER van Whisper White kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende
schuimrubbervellen uitgesneden met de Pattern Play stansen
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FISKBO fotolijst 13 x 18 cm zwart (IKEA)
Whisper White extra stevig kaartkarton 13 x 18 cm met de letters HME er groot op geprint
De letters WELCOMETOOUR van Basic Black kaartkarton voorzien van een laagje
zelfklevende vellen uitgesneden met de Pattern Play Stansen
7 schijfmagneten zelfklevend 8 mm doorsnede, 0,75mm dik (www.supermagnete.nl)
Cirkel van Real Red kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Cirkel van Soft Suede kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Cirkel van Rich Razzleberry kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Cirkel van Pool Party kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Cirkel van Misty Moonlight kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Cirkel van Soft Sea Foam kaartkarton uitgesneden met de Gestikte Vormen stansen
Hond van het Playful Pets designpapier uitgesneden met de Pets stansen
3 bladeren van Cinnamon Cider, Cajun Craze en Cherry Cobbler kaartkarton uitgesneden met
de Herfstbladstansen
Strookje Crumb Cake kaartkarton van ½” x 7,5 cm
Pompoen van Pumpkin Pie kaartkarton uitgesneden met de Apple Builder pons
Steeltje van Early Espresso kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen
uitgesneden met de Apple Builder pons
2x Restje Whisper White kaartkarton
Kerstbomen van Shaded Spruce kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen
uitgesneden met de Snow Globe Scenes Dies
Hert van Soft Suede kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen uitgesneden met
de Snow Globe Scenes Dies

•
•
•
•
•
•

Sneeuwpop van Whisper White kaartkarton uitgesneden met de Snowman Builder pons
Stokarmen van Early Espresso kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen
uitgesneden met de Snowman Builder pons
Hoed van Basic Gray Kaartkarton uitgesneden met de Snowman Builder pons
Wortelneus van Pumpkin Pie kaartkarton voorzien van een laagje zelfklevende vellen pons
uitgesneden met de Snowman Builder pons
Groot hart (met losse rand) van Magenta Madness kaartkarton uitgesneden met de Stitched
Be Mine stansen
Klein hart van Melon Mambo kaartkarton uitgesneden met de Stitched Be Mine stansen

Al deze onderdelen zal ik zo veel mogelijk per projectonderdeel sorteren en nummeren zodat de
workshop vlot kan verlopen en we steeds het juiste materialen pakket hebben.

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.
Alvast bedankt voor je getoonde interesse,
Wees veilig, wees gezond.

Leonie

