
 
 

Werkbeschrijving bij YouTube Step-It-Up 14 maart 

Zwart/wit-kaart 

Instructies 

1. Snijd een vel Thick Basic White 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 7,5 

x 12,85 cm. 

3. Stempel hierop met Memento Tuxedo Black 

inkt de Hand-Drawn Dots achtergrond. 

Gebruik een Stamparatus om meerdere keren 

op dezelfde plek te kunnen stempelen en zo 

een intens diepe zwarte kleur te krijgen. 

4. Stempel op Basic White cardstock de 

verschillende bloemen uit Painted Poppies. 

5. Kleur ze met Stampin’ Blends en knip of stans 

ze uit. 

6. Snijd een stuk Basic Black cardstock van 8 x 

12,35 cm. 

7. Plak de gestippelde achtergrond op de Basic Black laag, en de Basic Black laag op de 

basiskaart met Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow). 

8. Plak de bloemen met Stampin' Dimensionals op de kaart. 

 

Multi-colour kaart 

Instructies 

1. Herhaal stappen 1, 2, 4 en 5 van de zwart/wit-

kaart. 
2. Gebruik de Stampartas om de stempel af te 

drukken. Breng met vingersponsjes 

(spongedaubers) verschillende kleuren inkt aan 

op de stempel voor je hem op het kleinere 

witte vel afdrukt. 
3. Snijd een laag Poppy Parade cardstock van 8 x 

12,35 cm. 
4. Snijd een laag Old Olive cardstock van 8,3 x 

12,65 cm. 



5. Stempel ook wat van de bladeren van Painted Poppies mett Memento Tuxedso Black op 

Basic White cardstock. 
6. Kleur deze met Stampin’ Blends en knip of stans ze uit.  
7. Plak de cardstock panelen met Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) op basiskaart en 

plak de bloemen en bladeren erop met Stampin' Dimensionals. 

 

Goud-emboss kaart 

Instructies 

1. Herhaal stappen 1, 5 en 6 van de multi-colour 

kaart alleen deze keer met een basiskaart van 

Poppy Parade cardstock. 
2. Behandel het Basic White kaartkarton paneel 

voor met de Embossing Buddy uit het 

Embossing Additions Tool Kit. 
3. Stempel met VersaMark inkt Hand-Drawn Dots 

en heat emboss het met goud 

embossingpoeder. 
4. Snijd ook een laag Basic White cardstock van 8 

x 12,35 cm en heat emboss de rand ervan met 

goud embossing poeder. 

5. Plak de lagen op elkaar zoals bij de eerdere 

kaarten. De panelen met Multifunctionele 

Vloeibare Lijm (Tombow) en de bloemen met 

Stampin' Dimensionals  

 

Materialen 

Alle gebruikte materialen zijn verzameld in deze link:  

https://s.tamp.in/wyvcDS 

 

https://s.tamp.in/wyvcDS

