Far Away
Benodigdheden:
Kaartkarton: Card Deco Linnen hemelsblauw (29) 14,8 x 21 cm ( dubbelvouwen), craft mokka (44)
13,8 x 10 cm.
Correspondentiekaartje (Hema) 13,3 x 9,5 cm.
Te Gekke Krijtjes : Basis, Pastel en de Te Gekke Kleuren
Hobby Art Clearstamps: Gone Fishing CS070D,
Butterfly Kisses Clearstamps: Far Away BK-HA006 (Hobby Art)
Memento inkt ME-000-900 Tuxedo Black
Masking tape (geel)
Reukloze Terpentine Talens
Fineliner
Liniaal
Wattenstaafjes
Tissues
Dun kwastje
Pipet
Stapel printpapier
Plak het kraft mokka karton op de hemelsblauwe kaart net niet
in het midden.
Leg dit opzij.
Stempel het meisje en de houten bolders op de kaart
en op het gele Masking tape.
Knip de afbeeldingen uit het gele Masking tape, zie
voorbeeld, en plak ze over de gestempelde
afbeeldingen op de kaart.

Stempel met de graslijn de twee elementen aan
elkaar.
Stempel her en der nog meer duinen om een mooie
voorgrond te creëren.

Stempel met de graspol her en der wat gras.

Stempel de horizonlijn. Houd rekening met een juiste
verhouding tussen duinen en de horizonlijn.

Teken met de liniaal en fineliner een
onderbroken streep, en teken op die lijn wat
bergen. Kleur evt. de gestempelde bergen in
met de fineliner om zo een meer geheel te
creëren.

Vouw de tissue op tot los propje. Neem wat terpentine op
met de tissue en veeg het teveel goed af aan het stapeltje
printpapier. (werk niet te nat !) Neem het licht blauwe
krijtje en leg die plat op het werkblad. Wrijf net met de
tissue met terpentine over de platte kant van het krijtje en
neem veel kleur op. Veel kleur op de tissue is veel kleur op
de kaart.
Veeg zachtjes zonder te drukken over de kaart van links
naar recht en weer terug tussen de horizonzijn en de
duinen in, ga ook over het afgedekte meisje en de bolders
heen.
Laat achter de visser een deel wit zoals op het voorbeeld.
Door meerdere keren over dezelfde plek te vegen komt er meer kleur op de kaart. Blijf zachtjes kleur
opzetten. Blijft de zee korrelig voeg meer kleur toe.

Doe hetzelfde met de aqua kleur.
Veeg nu zachtjes geel achter de visser. Ga evt. met licht blauw over de randen van het geel heen om
het geel meer aan te laten sluiten in de zee.

Veeg nu van link naar rechts met lichtblauw een
vlekkerige luchtpartij.
Veeg met geel her en der wat lichtpartijen in de
lucht, laat het geel niet doorlopen tot aan de zon,
maar stop ruim voor de zon.

Neem een wattenstaafje en duw hem in de
reukloze terpentine. Knijp hem goed uit in een
tissue en neem flink geel op. Kleur de zon
hiermee. Werk er evt. wat bordeaux rood
doorheen.
Haal de gele maskers van de kaart af. Pak de kleuren:
mosterd geel, zadelbruin, chocolade bruin en
olijfgroen.

Neem een tissue met terpentine en kleur de hele
duinpartij met mosterd geel.

Neem een tissue met terpentine en geef de
duinpartij her en der kleur met het zadelbruin.

Neem een pipet en druppel 1 druppeltje
terpentine in het kuiltje van het krijtje. Roer
de kleur goed los met het kwastje en geef
de randen van de duinen wat schaduw met
chocoladebruin. Werk de kleur evt. uit met
een droog wattenstaafje.
Neem een pipet en druppel 1 druppeltje
terpentine in het kuiltje van het krijtje. Roer
de kleur goed los met het kwastje en geef al
het gras kleur met olijfgroen.
Kleur de bolders met het kwastje bruin. Voeg evt. op het chocolade krijtje een klein beetje zwart toe
om de kleur te vergrijzen voor het touw. Veeg daarna met een droge tissue het krijtje weer schoon.

Kleur de vouwen van de jurk lichtblauw, de riem en de biesjes donkerblauw, de huid licht roze, het
haar bruin en de reddingsboei rood met de pipet en het kwastje.
Stempel een leuke tekst in de lucht en schets wat rimpelingen in het water.
Teken een paar vogeltjes door een opengeslagen v te tekenen.
Plak het bewerkte kaartje op de blauwe kaart.

