
  

Werkwijze:

1. Snijd het correspondentiekaartje 4 mm kleiner dan de basiskaart. Bijvoorbeeld:
basiskaart = 10,5 x 14,8   correspondentie kaartje = 10,1 x 14,4

2. Leg het sjabloon op het witte correspondentiekaartje. Plak het eventueel vast met 
verwijderbaar tape. Maak van de tissue een plat propje, neem een beetje terpentine 
op en smeer het teveel af aan je papier naast je. Nooit te nat werken!

3. Leg een licht en een donker krijtje klaar. Wrijf met
de natte kant van de tissue over het lichte krijtje en 
daarna zachtjes over de open delen van het sjabloon. 
Heb je nog niet genoeg kleur, wrijf dan weer over 
het krijtje en breng nog meer kleur aan. Neem met 
dezelfde tissue kleur op van het donkere krijtje en 
kleur het midden van de bloem donkerder.

4. Leg het sjabloon op een stuk maskertape. 
Teken met een potlood de buitenste vorm van de 
bloemen na. Knip het masker van de bloem iets 
groter uit.

5. Plak het masker op de gekleurde bloem.
Herhaal stap 2 en 3.

6. Herhaal dit net zo lang tot je vindt dat je genoeg 
bloemen hebt.

Benodigdheden:

Basiskaart A6 formaat
Wit correspondentiekaartje
Te Gekke Krijtjes
Sjabloon 3 bloemen
Mask bladeren
Reukloze terpentine
Tissues
Stapeltje printpapier
Maskertape
Lijm, Hobbydotstickers
Stempelinkt, Tekststempel
Kleurpotlood, Schaar



  

7. Neem met je tissue kleur op van een licht krijtje 
en wrijf héél zacht langs de randen van het kaartje. 
Houd het midden van het kaartje wit.

8. Kleur met een potlood de binnenste delen van de 
bloemblaadjes. Plak wat hobbydotstickertjes in het 
midden van de bloem.

Maak je de eenvoudige kaart, ga dan nu verder 
bij punt 9.

Maak je de iets uitgebreidere kaart, ga dan nu 
verder bij punt 10.

9. Stempel een tekst op de kaart. Plak de witte kaart op 
een basiskaart. Klaar !

10. Leg een mask met bladeren over je kaartje. Neem 
van een groen krijtje kleur op met een tissue en wrijf 
zachtjes hier en daar over enkele bladeren. Probeer 
niet over de bloemen te kleuren.

11. Stempel een tekst op de kaart. Plak het kaartje 
op de basiskaart.
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