
  

Werkwijze:

Leg 4 Te Gekke Krijtjes klaar: blauw,
kobaltblauw, paars en zwart.
Scheur een stukje papier af en leg dit over het 
onderste deel van het label, zet het eventueel 
vast met verwijderbaar tape.

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 
blauwe krijtje en daarna over het label, maak 
verticale banen. 

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 
kobaltblauwe krijtje en wrijf verticale banen over 
de lichtblauwe banen. Kleur met paars hier en daar een paar 
verticale banen. Neem tenslotte kleur op van het zwarte krijtje 
en wrijf zachtjes over het label. Zo zacht zodat het blauw er nog 
doorheen schijnt.

Schuif het afgescheurde papier iets naar beneden. Wrijf met de 
tissue (waar nog zwart op zit) voorzichtig langs de randen van 
het gescheurde papier. Herhaal dit door het afgescheurde 
papier telkens een stukje naar beneden te schuiven.

Sneeuwpop label

Benodigdheden:
Label wit en rood (iets groter)
Wit correspondentiekaartje
Sjabloon sneeuwpop *
Te Gekke Krijtjes *
Reukloze terpentine *
Tissues
Lijm
Stempelinkt *
Tekststempel
Witte gelpen *
Lint
IJskristal stansje

* verkrijgbaar bij www.tegek.nu
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Leg de sneeuwpop van het sjabloon op het witte kaartje en 
draai hem door de embosmachine.

Leg nu het sjabloon over de geëmboste 
sneeuwpop. Plak verwijderbaar tape tot 
net onder de rand van zijn hoed. Doop 
een wattenstaafje in de terpentine, knijp 
goed uit in een tissue. Neem kleur op van 
het zwarte krijtje en kleur de hoed in.

Leg nu de sneeuwpop van het sjabloon
over de geëmboste sneeuwpop.
Neem met een wattenstaafje kleur op
van een rood krijtje en kleur zijn sjaal.
Kleur ook zijn neus en ogen.

Knip de sneeuwpop uit.

Teken met een witte gelpen sneeuwvlokjes op 
de achtergrond en plak het label op het rode 
label.

Stempel een tekst, stans een ijskristal en
maak een strik van een stukje lint. Plak alles
volgens voorbeeld op het label.
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