Zeemeermin schudkaartje
Benodigdheden:
Basiskaart wit 11,5 x 11,5 cm
Correspondentiekaart 10,5 x 10,5 cm
WaterArt papier
Mica 7 x 7 cm
Stempel Te Gekke zeemeermin *
Te Gekke Krijtjes *
Te Gekke Minabella Potloden *
Sjabloon zonnestralen *
Stempelinkt zwart *, blauw en groen
Zest-it *
Tissues
Witte gelpen *
Nuvo Crystal Drops *
Foamtape,pailletjes, kraaltjes
* verkrijgbaar bij www.tegek.nu

Werkwijze:
Snijd een cirkel ø 5 cm uit het kleine witte kaartje.
Maak van de tissue een plat propje, neem een beetje Zest-it op
en wrijf het teveel af aan het papier naast je. Nooit te nat werken!
Wrijf met de natte kant van de tissue over een lichtblauw krijtje
en daarna zachtjes over het kaartje, rondom de cirkel en in de
linker bovenhoek.
Neem met dezelfde tissue kleur op van een donkerblauw krijtje
en kleur het kaartje iets verder blauw, overlap een klein stukje
over het lichtblauwe gedeelte.
Heb je nog niet genoeg kleur, wrijf dan weer over het krijtje en
breng nog meer kleur aan.

Kleur onderaan een rand met donkeraqua en langs de
rechterzijde met paars. Overlap steeds een stukje over de
naastgelegen kleur.

Leg het zonnestralensjabloon over je kaartje, plak het eventueel
tijdelijk vast. Neem kleur op van het aquakleurige krijtje en wrijf
zachtjes door de openingen van het sjabloon. Kleur met
kobaltblauw een héél klein randje van de zonnestralen.

Verwijder het sjabloon.
Beïnkt alleen de “spettertjes” en stempel ze op het kaartje.
Stempel onderaan het kaartje takjes en zeewier.

Stempel de zeemeermin op WaterArt papier.
Kleur de zeemeermin in met potloden.

Knip de zeemeermin en het visje uit.
Teken met een zwarte fijnlijner de schubbetjes op haar
staart. Versier het uiteinde van de staart met een witte
gelpen.

Plak het mica over de open cirkel.
Plak foamtape langs de buitenranden van het kaartje en
rondom de cirkel.
Vul het met pailletjes en kraaltjes.

Plak het geheel op het witte kaartje.
Plak het visje en de zeemeermin op het kaartje.
Teken hier en daar wat waterbubbels met een witte gelpen
en Nuvo Crystal Drops.
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