
  

Werkwijze:

Plak de maskercirkel op het witte kaartje. Plak de post-it halverwege en over de 
cirkel heen om de horizonlijn te maken.

Leg 3 blauwe Te Gekke Krijtjes klaar, van licht naar donker. Maak van de tissue 
een plat propje, neem een beetje terpentine op en wrijf het teveel af aan het papier 
naast je. Nooit te nat werken!

Wrijf met de natte kant van de tissue over het 
lichtste krijtje en daarna zachtjes over het kaartje. 
Gebruik ronddraaiende bewegingen. Maak een 
lichtblauwe boog om de zon.

Neem met dezelfde tissue kleur op van een 
donkerblauw krijtje en maak de boog iets groter. 
Kleur met de donkerste tint blauw de hoeken van 
het kaartje.

Heb je nog niet genoeg kleur, wrijf dan weer over 
het krijtje en breng nog meer kleur aan.

Verwijder de maskercirkel en leg de post-it over het 
gedeelte wat je net gekleurd hebt. Breng met 
lichtblauw heel licht een beetje kleur aan onder de 
horizonlijn.

Benodigdheden:

Basiskaart 10,5 x 14,8 cm
Zwart karton 8,1 x 12,4 cm
Wit correspondentiekaartje 7,7 x 12 cm
Restje van het correspondentiekaartje
HobbyART stempel Wildflowers, Just for You
Te Gekke Krijtjes
Reukloze terpentine
Tissues
Lijm, Stempelinkt, Tekststempel
Maskertape, Post-it blaadje
Fineliner, Glitterlijm
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Plak de maskercirkel iets onder de zon. 

Bescherm de bovenkant van het kaartje weer met 
de post-it. Kleur de onderkant van het kaartje. 
Begin net onder de post-it met lichtblauw, vervaag 
naar beneden met middenblauw en eindig 
onderaan met donkerblauw.

Verwijder alle maskers. Stempel bloemen en gras 
op het kaartje. Tip: Stempel de bloem eerst op je 
afvalpapier. Is de afdruk goed, dan pas op de 
kaart.

Stempel een tekst op het witte reststrookje.

Doop een wattenstaafje in terpentine, knijp het 
goed uit in een tissue. Neem kleur op van een 
zwart krijtje door met het wattenstaafje over het 
krijtje te wrijven. Kleur met het wattenstaafje de 
pluimen van de bloemen.

Snijd het strookje smaller. Neem met de tissue 
kleur op van een blauw krijtje en kleur de randjes.

Plak het witte kaartje op de zwarte rechthoek en 
daarna op de basiskaart. Plak het tekststrookje  
met foam verhoogd op de kaart.
Teken met een fineliner een stiksteekje rondom de 
kaart. Breng glitterlijm aan op de pluimen van de 
bloemen.
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