
 

Workshop 

Herfst Kaart uit Creatief met Kaarten 
 
Benodigdheden: 
 

Te Gekke krijtjes,  
Geurloze Terpentine,  
Tissues,  
Stickles/glitterlijm, 
Stazon inkt,  
Plakjuweeltjes,  
Tekststempeltje, 
Lijm,  
Fineliner. 
Bruin kaartkarton 27x13,5 cm + 4,1x13 cm  
Zwart kaartkarton 12,5x125 cm + 13,x1,5 
cm  
Wit papier 11,5x11,5 cm +   
Krijtjes: geel, rood, zwart en bruin  
Wit lint 16 cm 
 

Neem het witte papiertje en leg een gedroogd boomblaadje 
eronder. Trek het blaadje over met geel, daarna rood en daarna zwart zonder ondertussen uit te 

wrijven, laat het papier tijdens het overtrekken niet verschuiven. Doe dit nog een paar keer aan de 
zijkanten van het  papier.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Maak je tissue nat met wat terpentine en wrijf het meeste nattigheid er even van af.  
Haal het blad onder je papier vandaan, en leg je papier op een vlakke ondergrond. Ga nu met kleine 
draaibewegingen ( zachtjes zonder druk op je papier) de kleuren mengen en uitwrijven.  Je ziet de 
gele kleur nu meer omhoogkomen en als je tevreden ben stop dan. Veeg niet te lang door. 
Als je het goed gedaan heb lijkt het nu net alsof je diepte in je achtergrond heb ( als je papier droog is 
zie je dit duidelijker) 

Vouw het bruine karton dubbel, plak hierop het zwarte karton,en je zelfgemaakte achtergrond.  

 
 
Pons met de blaadjes pons een rand plak hierop het strookje zwart karton. 

 

 
 



Kleur het lint en een stukje 160 grams kaartkarton met dezelfde kleurtjes als het papier evt met aan 
de randen nog wat bruin voor de warmte toon. 
Pons wat bloemetjes uit en een herfstblad, let op dat je met het ponsen van het herfstlad, het 
gekleurde gedeelte op zijn kop in de pons doet, zo komen de geembosde delen mooi in je gekleurde 
kant omhoog. 
Kleur evt. de nerven van het blaadje met wat zwart en donkerbruin, zodat ze er nog mooier 
uitspringen. 
Bestempel het lint.  
Heb je geen kleine stempeltjes thuis, geen nood, neem een leuke tekststempel zoals bijvoorbeeld 
deze. Plak met plakband de delen af op de stempel die je niet mee gestempeld wil hebben . 
Be inkt daarna je stempel en haal het tape er voor het stempelen af. Herhaal dit meerdere keren, en 
zo krijg je toch een leuk tekstrandje op je lint. 

 

plak het lint op de ponsrand. 
Stempel een mooie tekst op je kaart en werk de kaart af met geponste bloemetjes, plakjuweeltjes en 
het zelfgekleurd, geponst herfstblad. 

 
Ik wens je heel veel plezier met je kaart en hoop dat je de workshop leuk vond.  
Kijk voor de krijtjes op www.tegek.nu en voor meer creatieve ideeën op: 
 
www.sannie-lovestostamp.blogspot.com 

http://www.tegek.nu/
http://www.sannie-lovestostamp.blogspot.com/


 

 


