
 
 

Werkbeschrijving bij YouTube Step-It-Up 14 februari 

Beginnerskaart 

Instructies 

1. Snijd een vel Old Olive kaartkarton 

doormidden bij 10,5 cm en geef een rillijn op 

de helft bij 14,85 cm. 

2. Snijd een stuk Basic White kaartkarton op 9 x 

13,4 cm. 

3. Stempel hierop met Memento Tuxedo Black 

inkt de guacamole kom uit de Taco Fiesta 

stempelset. 

4. Kleur deze in met Stampin’ Blends 

5. Stempel in Old Olive een spreuk uit Taco 

Fiesta naast de kom 

6. Plak de bestempelde laag op de basiskaart 

met Multifunctionele Vloeibare Lijm 

(Tombow). 

Half-gevorderde kaart 

Instructies 

1. Herhaal stappen 1 en 2 van de Beginnerskaart. 
2. Snijd een stuk Basic Black kaartkarton van 9,5 x 

13,9 cm 
3. Stempel de limoen en het pepertje op de Basic 

White laag.  
4. Stempel ze daarna op wat masking paper en 

knip ze uit.  
5. Plak de masks over de afbeeldingen en 

stempel de guacamole kom.  
6. Stempel deze ook nog eens op het masking 

paper, knip hem uit en plak hem over de 

gestempelde kom. 
7. Stempel de avocado. 
8. Verwijder alles masks en kleur de afbeeldingen 

met Stampin’ Blends.  
9. Stempel nog wat gezichtjes met Memento en de spreuk met Old Olive inkt. 
10. Plak alle lagen met Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) op de basiskaart. 



Gevorderde kaart 

Instructies 

1. Herhaal stappen 1 en 2 van de gevorderde 

kaart. 
2. Behandel het Basic White kaartkarton paneel 

voor met de Embossing Buddy uit het 

Embossing Additions Tool Kit. 
3. Stempel met VersaMark inkt de tortilla chipjes 

en heat emboss het met wit embossingpoeder. 
4. Breng met een Blending Brush Daffodil Delight 

inkt aan om de chips tevoorschijn te toveren. 
5. Heat emboss met wit ook de spreuk op een 

stukje Old Olive kaartkarton.  
6. Snijd dit tot een strookje met een hoekig 

uiteinde. 
7. Stempel op een stuk Basic White kaartkarton 

de afbeeldingen.  
8. Kleur ze in met Stampin’ Blends en knip ze uit. 
9. Plak de spreuk en de afbeeldingen met (mini) Stampin' Dimensionals op het inkblend paneel.  
10. Plak de lagen kaartkarton met Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) op de basiskaart. 
11. Plak nog wat Red Rhinestone Basic Jewels op om de kaart mee te versieren.  

 

 

Materialen 

Alle gebruikte materialen zijn verzameld in deze link:  

https://s.tamp.in/iRr8qv 

 

https://s.tamp.in/iRr8qv

