Kaart met vlinders
Benodigdheden:
Te Gekke Krijtjes
Correspondentiekaartje wit (Hema) 9 x 9 cm
Kaartkarton wit 27 x 13,5 cm, rillen op 13,5 cm
Kaartkarton zwart 9,5 x, 9,5 cm
Correspondentie kaartje om de vinders op te stempelen
Inkt Memento ME-000-900 Tuxedo Black
Stempels: CS053D Flourishes en CS077D Butterflies Hobby art
Handschrift stempel van te Gek!
Reukloze Terpentine of Zest-it pencil blend
Tissues
Wattenstokjes
Zwarte fineliner
Stapeltje a4 printpapier om op te werken
Tip 1: breng de kleur aan door een cirkelende beweging te maken, zo krijg je een
mooi effect.

Algemene werkwijze:
Neem wat reukloze terpentine op met een tissue en wrijf het te veel goed af op de
stapel a4 papier. (werk niet te nat!)
Plaats het krijtje plat voor je op tafel. Wrijf met de tissue over de platte kant van het
turquoise krijtje en neem wat kleur op. Op deze manier wordt het krijtje als een
“verftablet” gebruikt.
Leg het witte kaartje van 9 x 9 cm op het printpapier en maak cirkelbewegingen
vanaf het printerpapier op het witte kaartje. Ga zachtjes over het witte kaartje van 9
x 9 cm. Liever 3 x te zacht dan 1 keer te hard. Zie tip 1. Werk van af de rand naar
binnen uit. Zorg ervoor dat op de randen meer kleur zit, dan in het midden van het
witte kaartje. Zie onderstaande foto:

Breng de zwarte inkt aan op de handschriftstempel en stempel eerst op een wit
printerpapiertje, zodat het er wat inkt van de stempel af is. Stempel vervolgens op het
met het turquoise krijtje gekleurde papiertje van 9 x 9 cm.
Zie onderstaande foto:

Stempel daarna links onderin en bovenin met de flourishes stempel. En stempel
vervolgens 2 vlinders naar keuze.
Zie onderstaande foto.

Stempel dezelfde vlinders nog een keer maar nu op een correspondentiekaartje.
Zie onderstaande foto.

Doop een wattenstaafje even in de reukloze terpentine/Zest-it pencil blend en knijp
het teveel af in een tissue. Kleur de vlinders met het roze krijtje door met een
wattenstokje goed te roeren in het deukje van het krijtje.
Breng eventueel nog wat meer kleur aan met de Minabella potloden.
Knip de vlinders uit de (voelsprieten afknippen) en plak ze op de gestempelde
vlinders op het turquoise gekleurde papiertje. (Hier zitten al de voelsprieten op)
Plak het turquoise papiertje met de vlinders op het zwarte kaartkarton van 9,5 x 9,5
cm. Plak dit vervolgens op het dubbel gevouwen witte kaart karton van 27 x 13,5 cm.
Doe wat glitter op de vleugels van de vinders. Teken met een zwarte fineliner een
randje langs de kaart.

Gemaakt door Monique Peute

