Metallic Christmas
Benodigdheden:
Te Gekke Krijtjes, metallic kleuren
Kaartkarton zwart 14 x 10 cm + rest stuk
Kaartkarton 28 x 10,5 cm of 21 x 10,5 cm kleur naar keuze
Embossing poeder goud, heating tool
Versamark embossing inkt
Stempel: kerstwens naar keuze
Kerst embossingmal
Reukloze Terpentine
Tissues
Verwijderbaar afplaktape
Stapeltje a4 printpapier om op te werken
Tip 1: kies geen kleuren krijt naast elkaar die erg op elkaar lijken.
Tip 2: werk de kaart af met strass steentjes
Algemene werkwijze:
Plak de randen van het zwarte karton netjes recht af. Verdeel de open ruimte in 3
delen op het afplaktape. Plak eventueel wat meer tape rond de kaart voor stevigheid.

Leg een afval kaartje over de andere 2 delen en krijt dik met een metallic krijtje krijt
over 1/3 deel van het zwarte karton.

Doe dat ook met de andere delen, dus steeds de andere delen afdekken als je er 1
kleurt. Breng de kleur dik aan met de rand niet de punt.
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 metallic krijtje plat voor je op tafel. Wrijf met de tissue over de platte kant
van het krijtje en neem wat kleur op. Op deze manier wordt het krijtje als een
“verftablet” gebruikt.
Dek ook nu de andere delen af en ga met de tissue over het gekrijte deel wat
dezelfde kleur heeft al op de tissue. Op deze manier verdwijnt de krijtstreep maar
niet de kleur, poets niet te lang of te hard. Pak eventueel nog wat kleur op en breng
dat aan.
Verwijder voorzichtig de tape. En embos het kaartje met de embossingmal.
Let op! Dat u de embossingmal goed gebruikt, het motief moet naar boven komen.

Stempel op het rest stukje zwart karton met Versamark uw Kerstgroet en strooi het
gouden embossingpoeder over de tekst. Klop het teveel aan poeder terug in het
potje. Verhit het poeder tot de tekst glimmend goud is.
Snij of knip uw tekst (niet te groot). En maak er in 1 van de kleuren die u gebruikt
heeft op de kaart een kaartje op maat achter. Plak de delen op elkaar en uw
kerstkaart is klaar.
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