
GRASSY GROVE-PRODUCTPAKKET
WORKSHOPFLYER

GEBRUIKTE PRODUCTEN 
Grassy Grove-productpakket; kaartkarton in neutrale kleuren en in Old Olive en 
Very Vanilla; speciaal designpapier Gelukssymboliek; klassieke inktkussens in de 
kleuren Old Olive en Soft Suede;-Stampin’ Dimensionals; vingersponsjes

1. Snijd de volgende stukken papier voordat je gaat stempelen:
• Een stuk Soft Suede kaartkarton van 8-1/2” x 5-1/2” (21,6 x 14 cm)
• Een stuk Very Vanilla kaartkarton van 3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm)
• Een stuk Old Olive kaartkarton van 2” x 2” (5,1 x 5,1 cm)
• Een stuk Crumb Cake kaartkarton van 3/4” x 1-1/2” (1,9 x 3,8 cm)
• Een stuk speciaal designpapier Gelukssymboliek van  
   3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm)

2. Vouw het stuk Soft Suede kaartkarton van 8-1/2” x 5-1/2” (21,6 x 14 cm)  
in tweeën om de basiskaart te maken.

3. Gebruik een vingersponsje om de grote stempel met het landschapsmotief te 
inkten met Soft Suede inkt en stempel het motief dan bij de onderzijde van het 
stuk Very Vanilla kaartkarton van 3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm).

4. Plak het bestempelde stuk Very Vanilla kaartkarton van  
3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm) midden op de basiskaart.

5. Pak de stans met het gedetailleerde bostafereel en stans dit motief uit  
het stuk speciaal designpapier Gelukssymboliek van 3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm).

6. Plak het gestanste motief op het stuk Very Vanilla kaartkarton van  
3-3/4” x 5” (9,5 x 12,7 cm) met behulp van Mini-Stampin’ Dimensionals®.

7. Stempel de wens met Soft Suede inkt op het stuk Crumb Cake kaartkarton  
van 3/4” x 1-1/2” (1,9 x 3,8 cm) en knip het kaartkarton dan bij tot vlak  
rondom de wens.

8. Stans de gedetailleerde blaadjes uit het stuk Old Olive kaartkarton  
van 2” x 2” (5,1 x 5,1 cm).

9. Ga met een vingersponsje met daarop Old Olive inkt over de randen van de 
gestanste blaadjes en plak de blaadjes dan op de achterkant van het stuk papier 
met de wens.

10. Plak het geheel met de boodschap daarna vast op de basiskaart met  
Mini-Stampin’ Dimensionals.

‘SEE THE GOOD’-KAART 
5-1/2” x 4-1/4” (14 x 10,8 cm)

1. Snijd de volgende stukken papier voordat je gaat stempelen:
• Een stuk Crumb Cake kaartkarton van 8-1/2” x 5-1/2” (21,6 x 14 cm)
• Een stuk Basic White kaartkarton van 2-1/2” x 4” (6,4 x 10,2 cm)
• Een stuk Soft Suede kaartkarton van 1” x 2” (2,5 x 5,1 cm)
• Een stuk speciaal designpapier Gelukssymboliek van  
  2-1/2” x 4” (6,4 x 10,2 cm)

2. Vouw het stuk Crumb Cake kaartkarton (8-1/2” x 5-1/2”; 21,6 x 14 cm)  
in tweeën om de basiskaart te maken.

3. Stempel het motief van de weide met een klassiek inktkussen  
in de kleur Old Olive op een helft van het Basic White kaartkarton  
(2-1/2” x 4”; 6,4 x 10,2 cm).

4. Inkt het motief van het hert met een klassiek inktkussen in de kleur  
Soft Suede en stempel eerst af op rasterpapier voordat je op het stuk 
 Basic White kaartkarton van 2-1/2” x 4” (6,4 x 10,2 cm) gaat stempelen.

5. Stans beide gestempelde motieven uit.

6. Stempel de boodschap met VersaMark®-inkt op het stuk Soft Suede 
kaartkarton van 1” x 2” (2,5 x 5,1 cm) en hitte-embos de gestempelde wens 
daarna met het witte embossingpoeder uit de set met embossingpoeder 
in basistinten.

7. Snijd het stuk Soft Suede kaartkarton van 1” x 2” (2,5 x 5,1 cm) bij,  
zodat de tekst er net op past.

8. Plak het stuk speciaal designpapier Gelukssymboliek van  
2-1/2” x 4” (6,4 x 10,2 cm) op de basiskaart, iets rechts van het midden.

9. Plak het motief met de weide met Stampin Dimensionals® onder aan het 
stuk speciaal designpapier Gelukssymboliek van 2-1/2” x 4” (6,4 x 10,2 cm).

10. Plak het motief met het hert iets links op het motief met de weide  
vast met Stampin’ Dimensionals.

11. Plak daarna de gestempelde boodschap rechtsboven op de kaart.

‘THANK YOU’-KAART 
4-1/4” x 5-1/2” (10,8 x 14 cm)

GEBRUIKTE PRODUCTEN 
Grassy Grove-productpakket; kaartkarton in neutrale kleuren en in Basic 
White; speciaal designpapier Gelukssymboliek; klassieke inktkussens 
in de kleuren Old Olive en Soft Suede; VersaMark-inktkussen; wit 
embossingpoeder uit de set met embossingpoeder in basistinten; 
Stampin’ Dimensionals


