
Benodigdhedenlijst  

Basisworkshop Pretty Perennials 

 

Hoi Prulleke, 

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in de Benodigdhedenlijst. Het betekent dat ik in ieder geval je 

interesse heb kunnen prikkelen voor deze basisworkshop.  

Op mijn website staat een aparte uitleg over wat een basisworkshop is en voor wie deze bedoelt is 

(https://www.prulleke.nl/workshops-2/). Hoewel ik me met deze workshoptype richt op mensen die 

nog niet zo bekend zijn met stempelen, ga ik er wel van uit dat je een aantal basis tools tot je 

beschikking hebt. Het is immers een online workshop en ik kan daarom niet mijn uitzet met je delen 

door het scherm.  

In dit overzicht zal ik alle gebruikte materialen noemen met prijzen en bestelnummers die je nog 

extra, specifiek voor deze workshop nodig hebt, dus naast je basisuitzet. Ik probeer de hoeveelheid 

benodigde producten zo veel mogelijk te beperken en zal uitleggen waar we bepaalde dingen voor 

gebruiken en of je ook alternatieven kunt gebruiken. 

Mocht na al deze uitleg iets niet duidelijk zijn, vraag het me dan alsjeblieft. 

 

 

Veel knutselplezier, 

Leonie  

https://www.prulleke.nl/workshops-2/


Stempels 

Pretty Perennials stempelset (€ 22,00 art.nr. 154435) 

Deze stempelset is het uitgangspunt voor deze workshop. Wanneer je het materialenpakket kiest om 

mee te doen met de workshop, dan zit deze stempelset in je pakket. Hij bestaat uit verschillende 

fotopolymeer stempels. De opvallendste is het grote woord ‘happy’. Deze kan worden aangevuld met 

de verschillende kleinere spreuken uit de set. Daarnaast zitten er heel veel bloemen in de set met 

allerlei aanvullende afbeeldingen zoals hartjes van bloemen, blaadjes, takjes en besjes. Theoretisch 

zou je de workshop ook kunnen volgen en de stempels dan vervangen voor andere bloemen en 

spreuken maar ik raad deze stempelset aan omdat ik daar deze workshop voor heb ontworpen. 

Stansen 

Perennial Petals stansen (€ 39,00 art.nr. 154321) 

De stansen zijn niet noodzakelijk voor de workshop. Ik kan me ook goed voorstellen dat je als 

beginner nog helemaal geen stansapparaat hebt. Als je ze wel wilt aanschaffen, doe dat dan meteen 

met je workshoppakket. Ik bereken dan alleen nog het prijsverschil met de bundle waardoor je voor 

€ 32,75 extra de stansen kunt mee bestellen. Wanneer je de stansen niet hebt en niet wilt, kun je de 

vormen gewoon uitknippen met een scherp puntig schaartje.  

Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00 per kleur) 

Voor de kaarten heb ik dezelfde kleuren inkt gebruikt die ook in het designpapier zitten dat ik heb 

gekozen voor deze workshop: 

Rococo Rose (art.nr. 150080) 

Granny Apple Green (art.nr. 147095) 

Bermuda Bay (art.nr. 147096) 

 

StaZon Jet Black (€ 12,00 art.nr. 101406) 

Normaal adviseer ik hier altijd de Memento Tuxedo Black inkt maar deze keer kies ik bewust voor 

StaZon inkt. Tijdens de workshop gaan we namelijk ook met zwarte inkt stempelen op Vellum 

Cardstock. StaZon inkt is speciaal ontwikkeld om te stempelen op gladde oppervlakten. Het kan ook 

met Memento maar dan moet je echt rekening houden met wat droog tijd omdat deze anders kan 

vlekken of vegen. Als je graag met aquarel technieken werkt is StaZon ook een prima inkt. Hij is 

echter niet geschikt in combinatie met alcohol stiften, dan kan de inkt gaan vloeien. Mocht je hier 

vragen over hebben, neem dan alsjeblieft contact op met me. 

Overige materialen 

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

Ik gebruik hem altijd om mijn vouw mooi strak te maken. Maar je kunt de workshop prima volgen 

zonder vouwbeen. 

Precisiepen voor oppakgemak (€ 12,00 art.nr. 144107) 

Ik gebruik hem altijd om Dimensionals op te pakken en de schutvelletjes te verwijderen. Hij is ook 

handig bij het plaatsen van bling-steentjes maar het is geen noodzakelijk gereedschap om de 

workshop te volgen. Hij is wel handig. 

 

  



Inhoud van het materialenpakket: 

1 Pretty Perennials fotopolymeerstempelset 

10 Note Cards & Envelopes Whisper White (hiervan gebruiken we er 6) 

3 vellen A4 kaartkarton Whisper White 

1 vel A4 kaartkarton Bermuda Bay 

1 vel A4 kaartkarton Granny Apple Green 

1 vel A4 kaartkarton Rococo Rose 

1 vel A4 Vellum kaartkarton 

8 vellen Oh So Ombre 6 x 6” Designpapier 

1 cirkel van Whisper White kaartkarton met een diameter van ongeveer 5,5 cm  

1 geschulpte cirkel van Granny Apple Green kaartkarton met een diameter van ongeveer 5,5 cm 

15 Rhinestone Basic Jewels 

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, 

Blijf veilig, blijf thuis, blijf lekker creatief bezig 

Leonie 
Onafhankelijk Stampin’ Up! demonstratrice 


