Benodigdhedenlijst
Plusworkshop Sweet Strawberry
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 plusworkshop.
Op mijn website staat een aparte uitleg over wat een plusworkshop is en voor wie deze bedoeld is
(https://www.prulleke.nl/workshops-2/). Hoewel ik me met deze workshoptype richt op mensen die
al bekend zijn met stempelen, zal ik toch zorgen voor een rustige opbouw van de workshop. Ik ga me
echter minder beperken in de materialen die ik gebruik omdat ik er van uit ga dat de mensen die
kiezen om deze workshop te volgen zelf ook al een uitzet hebben opgebouwd.
In dit overzicht zal ik alle gebruikte materialen noemen met prijzen en bestelnummers die ik heb
gebruikt bij het maken van de voorbeelden. Ik zal hierbij 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

Bundle / productpakket
Sweet Strawberry Bundle (€ 39,50 art.nr. 156214)
Dit is het uitgangspunt voor de workshop en omdat het hier gaat om een plusworkshop ga ik er ook
van uit dat je zowel de stempels als de stansen ter beschikking hebt. Dit kan zijn omdat je ze zelf hebt
gekocht of omdat je mijn all-inclusive pakket hebt afgenomen. De stempelset bestaat uit 16
fotopolymeer stempels met een mix van spreuken en aardbeien, bloemen en blaadjes. De
afbeeldingen zijn two-step stempels wat betekent dat je verschillende stempels op elkaar kunt
stempelen om een completere afbeelding te krijgen. Passend bij de stempels is de Strawberry Builder
Punch ter verkrijgen. Deze zit in de bundle inbegrepen en hiermee kun je de aardbei, het kroontje,
het kleine bloemetje en het blaadje uitponsen.
Small Bloom Punch (€ 16,00 art.nr. 152316)
Deze pons is eerder een Sale-A-Bration artikel geweest maar is nadien opgenomen in het vaste
assortiment. Met deze pons kun je de grotere bloem uitponsen. Hoewel ik dit NIET heb gedaan in
deze workshop, vond ik het toch de moeite waard om het even te vermelden.
Inkt
Gekleurde inkt
Deze keer heb ik niet alleen meerdere kleuren inkt gebruikt, ik heb ook verschillende kleuren refill
gebruikt voor de baby-wipe techniek. De kleuren van de refill komen allemaal uit het Brights pakket,
dus je zou ook kunnen overwegen om de Brights Refills te kopen.
Inktkussens (€ 9,00 per kleur):
Old Olive (art.nr. 147090) – alleen het inktkussen en deze komt uit de regals collectie
Poppy Parade (art.nr. 147050)
Melon Mambo (art.nr. 147051)
Flirty Flamingo (art.nr. 147052)
Mango Melody (art.nr. 147093)
Daffodil Delight (art.nr. 147094)
Navullingen (€ 4,50 per kleur):
Poppy Parade (art.nr. 119791)
Melon Mambo (art.nr. 115662)
Flirty Flamingo (art.nr. 141402)
Mango Melody (art.nr. 147162)
Daffodil Delight (art.nr. 119672)
Classic Stampin’ Ink Refill Bundle Brights (€ 40,50 art.nr 147174)
Embossing inkt
VersaMark (€11,50 art.nr. 102283)
Om de spreuk op een van de kaarten te heat-embossen hebben we deze speciale plakkerige inkt
nodig. Deze is onmisbaar in de knutselkamer van iemand die regelmatig kaartjes maakt dus ik ga er
van uit dat je deze wel hebt.

Papier
Voor deze workshop heb ik geen gebruik gemaakt van design papier. In de omschrijving van de
inhoud van het All-Inclusive pakket zie je welke kleuren en hoeveel vellen kaartkarton je nodig zult
hebben.
Versiering
Wit Embossing poeder (€ 7,25 art.nr. 109132)
We gaan de spreuk op een van de kaarten wit heat-embossen op zwart. Als je geen wit
embossingpoeder hebt kun je ook goud of zilver gebruiken. Persoonlijk vond ik wit er echt het beste
bij passen.
1” circle punch (niet meer in het assortiment)
Om het spreukje op het doosje wat beter in het oog te laten springen heb ik hiervoor een 1” circle
punch gebruikt. Deze is al enige tijd uit het assortiment. Je kunt ook een andere pons gebruiken die
klein is, of een andere stans. Uiteraard kun je de spreuk ook gewoon uitknippen of op maat snijden
met je papiersnijmachine
Ornate Garden Ribbon Combo Pack (€ 8,50 art.nr. 152479)
Ik heb in mijn voorbeeld een stuk van het Old Olive lint gebruikt om een strikje te maken. Je kunt ook
een ander lintje kiezen als je dat mooi vindt of je zou de strik zelfs helemaal wegkunnen laten.
Linen Thread (€ 6,00 art.nr. 104199)
Deze heb ik gebruikt om een strikje te maken op het doosje. Linnen draad past bijna overal bij en is
goedkoop in de aanschaf vergeleken met andere linten. Maar als je het niet hebt, kun je het ook
weglaten.
Enveloppen C6 – Basic White (€ 9,00 art.nr. 159235)
Als gevorderde knutselaars weet je als het goed is dat we proberen om geen naakte enveloppen te
sturen. De kaarten die we gaan maken zijn van een standaard formaat en passen daarom in
standaard C6 enveloppen. Hoewel we er tijdens deze workshop geen extra aandacht aan zullen
geven, wilde ik het hier wel even vermelden.

Overige materialen
Sponge Daubers (€ 6,00 art.nr. 133773)
Deze gebruiken we om meerdere kleuren inkt aan te brengen op dezelfde stempel en een vloeiende
overgang tussen de kleuren te maken. Sponge Daubers kunnen op heel veel verschillende manieren
gebruikt worden en omdat ze ook niet duur zijn, is het een prima tool om eens te proberen.
Stamperatus (€ 59,00 art.nr. 148187)
Net als de Sponge Daubers is dit hulpmiddel op meerdere manieren te gebruiken. Het prijspunt is
alleen een stuk hoger van de Stamperatus. Dit is echter een unieke tool die je helpt om je afdrukken
op exact de juiste plek te krijgen en om meerdere malen om dezelfde plek te stempelen. Er zijn nog
veel meer toepassingen van de Stamperatus, maar voor deze workshop houden we het even op deze
twee toepassingen.

Billendoekjes
Voor de baby-wipe techniek heb je een stuk of 3 à 5 billendoekjes nodig. Het is ook verstandig om
iets van een watervast ondergrond te hebben. Dat kan een bord of een schotel zijn of een plastic
bakje waar de doekjes in passen.
Water Painters (€ 14,50 art.nr. 151298)
Deze penselen hebben een waterreservoir in de steel. Het maakt ze ideaal voor knutselen als je op
reis gaat maar ook als je niet steeds schoon water wilt gaan halen. Je kunt ook gewone penselen en
een bakje water gebruiken als je geen water painters hebt.
Keukenrol
Omdat we gaan kliederen met inkt en water is het verstandig om ook wat keukenrol binnen
handbereik te hebben. Je kunt je water painters erop reinigen en eventuele waterpoedels opdeppen.
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.
Heat Tool (€36,00 art.nr. 129055)
Als we gaan heat-embossen hebben we natuurlijk ook een heat tool nodig.

Basis Tools
Uiteraard heb je ook gewoon je basis tools nodig. Deze heb ik uitgebreid omschreven op de
“workshops” pagina van de website. Met basis tools bedoel ik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papiersnijmachine
Vloeibare lijm
Stampin’ Dimensionals
GlueDots
Precisieschaartje
Gridpapier
Clear Blocks
Zwart inkt
Shammy (of ander schoonmaaktool)

Inhoud van het materialenpakket:
1 Sweet Strawberry Bundle
1 vel A4 kaartkarton extra stevig Wit
2 vellen A4 kaartkarton Wit
1 vel A4 kaartkarton Poppy Parade
1 vel A4 kaartkarton Old Olive
1 vel A4 kaartkarton Flirty Flaming
1 vel A4 kaartkarton Melon Mambo
1 vel A4 kaartkarton Basic Black
1 vel A4 kaartkarton Crumb Cake
1 vel A4 aquarelpapier
60 cm Ornate Garden Ribbon in Old Olive
25 cm Linnen Tread
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

