
 
 

Werkbeschrijving bij YouTube kaart 10 januari 2023 

Just saying Hello kaart 

Instructies 

1. Plak Adhesive Sheet op het Soft Sea Foam 

cardstock en snijd het met de Potted 

Succulent stans. 

2. Gebruik een foam matje om de snijplaat te 

vervangen en gebruik de stans nu om reliëf te 

embossen in een stuk Basic White cardstock 

3. Plak de Soft Sea Foam laag over de witte laag 

en snijd het allemaal netjes bij zodat er een 

smal randje rondom is. 

4. Meet het paneel en voeg rondom 4 à 5 mm 

toe om de maat van de voorkant van de kaart 

te bepalen. Verdubbel die maat om zo de 

maat van je Pear Pizzazz kaartkarton te 

bepalen. Snijd en ril je basiskaart.  

5. Plak de lagen op de basiskaart. 

6. Stans 2 keer de bloemen uit Basic White cardstock met de Penned Flowers stansen. 

7. Stans een Stitched Rectangle uit Basic White cardstock en stempel hier met Pear Pizzazz inkt 

de spreuk op uit de Simply Fabulous stempelset 

8. Stempel met Soft Sea Foam inkt een bloemetje uit Simply Fabulous op Basic White en knip 

deze met je Paper Snips uit 

9. Bevestig de uitgestanste bloemen achter je gestempelde spreuk met Stampin' Dimensionals 

en plak deze op de kaart 

10. Plak het bloemetje ook met een Stampin' Dimensionals op het spreukpaneeltje 

11. Voeg een paar Fun Flower Resin Shape toe om de voorkant van de kaart af te maken. 

12. Neem een paneel Basic White cardstock dat in de binnenkant van de kaart past en stempel 

hier in de linkeronder- en rechterbovenhoek de bloemen van Hand-Penned Flowers in Soft 

Sea Foam inkt. Dit kun je ook op de voorkant van de envelop doen om te zorgen dat alles 

mooi bij elkaar past. 

Materialen 

Alle gebruikte materialen zijn verzameld in deze link:  

https://s.tamp.in/OOO27B 
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