
 
 

Werkbeschrijving bij Facebook Live 11 januari 2023 

Lieve groetjes kaart 

Instructies 

1. Snijd van Petal Pink kaartkarton de basiskaart 

van 10,5 x 29,7 cm en geef deze een rillijn bij 

14,85 cm 

2. Snijd een stuk Dandy Designs designer series 

paper van 10,5 x 14,85 cm om de voorkant 

van de kaart mee te bedenkken 

3. Snijd een stuk Fresh Freesia kaartkarton van 

6,5 x 14,85 cm  en plak deze iets verder naar 

links van het midden op de kaart 

4. Snijd een strook Dandy Designs designer 

series paper van 6 x 14,85 cm en plak deze 

midden over de Fresh Freesia laag 

5. Neem een stuk Basic White kaartkarton om 

de grote bloem van Lieve Bloemen op te 

stempelen 

6. Gebruik hiervoor Sahara Sand inkt, maar stempel deze eerst af voor je hem op het witte 

kaartkarton stempelt 

7. Gebruik de stempels om de bloem te kleuren. Een Stamparatus is handig om te zorgen dat je 

de verschillende stempels exact op de juiste plaats stempelt. Ik gebruikte Petal Pink voor de 

grote bloemen, Pale Papaya voor de knopjes, Mango Melody voor het hartje van de bloem 

en Mint Macaron voor de bladeren 

8. Gebruik de op een na grootste cirkelstans om de bloem gedeeltelijk uit te stansen. Eerst de 

linkerkant, tot de rand van de bloemen en het blad, dan de rechterkant 

9. Knip met paper snips de laatste stukjes van de bloemen en bladeren uit 

10. Snijd uit Pale Papaya de grootste cirkel 

11. Plak de bloem op de Pale Papaya cirkel en bevestig hem met Stampin' Dimensionals op de 

kaart 

12. Stempel met Fresh Freesia inkt de spreuk op een strookje Petal Pink kaartkarton en stans 

deze uit met een van de Seasonal Labels dies 

13. Plak de spreuk met diepte op, deels over de cirkel. De kant die over de cirkel valt heeft 1 

Stampin' Dimensionals nodig, de kant die op de kaart komt heeft een dubbele laag Stampin' 

Dimensionals nodig 

14. Versier ook de binnenkant van de kaart en een bijpassende envelop 

 

Veel knutselplezier! 


