Gans
Benodigdheden:
Te Gekke Krijtjes
Correspondentiekaartje wit (Hema) 14 x 10 cm en 6 x 10 cm
Kaartkarton bruin 21 x 10,5 cm, rillen op 6,5 cm
Inkt Memento ME-000-900 Tuxedo Black
Stempels: Wetlands van Stampin up
Reukloze Terpentine
Tissues
Wattenstokjes
Zwarte fineliner en witte gelpen
Stapeltje a4 printpapier om op te werken
Tip 1: breng de kleur aan door een horizontale beweging te maken, zo krijg je een
mooi effect.
Tip 2: om een randje te tekenen op de kaart:
Trek eerst de bovenste en onderste lijn op de kaart en verbindt die later met de
verticale lijnen.
Tip 3:
Als u accenten aanbrengt bij deze stempels, bedoelen we dat u schaduw aanbrengt
met de zwarte fineliner en dat u de omtrek van bv. de gans wat zwarter maakt.
Daardoor wordt deze opvallender.
Algemene werkwijze:
Stempel de vogeltjes stempel op het witte kaartje van 14 x 10 cm. Houdt er rekening
mee dat er nog een lijntje op de kaart gezet wordt een halve centimeter uit de kant.
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
bruine krijtje en neem wat kleur op. Op deze manier wordt het krijtje als een
“verftablet” gebruikt.
Ga zachtjes over het witte kaartje. Liever 3 x te zacht dan 1 keer te hard. Laat de
ruimte rond de stempel van de vogels staat wit. Zie tip 1.
Pak een schone tissue en kleur de lucht boven de vogeltjes licht blauw. Om het
water onder de vogeltjes iets anders te kleuren pak de aqua groen en breng die aan
met dezelfde tissue.

Pak de tissue waar je bruin mee aangebracht hebt en maak het zandbankje achter
de vogeltjes bruin.
Zet met een witte gelpen de rug en de buikjes en de oogjes van de vogels aan en
breng met de zwarte fineliner nog wat accenten aan en een zwart stipje in het witte
oog van de vogels

Trek de lijnen op 0,5 cm van de kant en stempel dan de tekst.

Stempel de gans op het 6 x 10 cm kaartje. Breng de dezelfde bruine kleur aan met
de tissue.

Verf de gans in met een wattenstaafje. (het wattenstaafje even in de terpentine
dopen en goed uitknijpen in een tissue en dan goed in deukje van het krijtje roeren).
Gras met dennengroen inverven en de snavel met oranje.
Ook hier met de fineliner de gans extra aanzetten en het oog en witte vlak met de
witte gelpen inkleuren. Vergeet het stipje in het oog niet te zetten.

Plak de delen op het gevouwen bruine karton.
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