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A star in heaven 
Inkleuren Techniek

Condoleance kaarten
Er zijn veel gelegenheden waarvoor je de juiste kaart kunt maken. Helaas zijn er ook moeilijke 
momenten, zoals wanneer we afscheid moeten nemen van een dierbare. Ook dan kan een kaart 
meer zeggen dan woorden. Voor deze condoleancekaarten is gebruik gemaakt van de Te Gekke 
Krijtjes. Een mooi product wat super veelzijdig is en met verschillende materialen een mooi 
resultaat geeft.
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Butterfly
Snij een grasgroene strook van 20 x 
10,5 cm. Ril deze op 14,8 cm en vouw 
de kaart dubbel. Het deel van 5,2 cm 
is de bodem van de kaart. Plak op het 
grote gedeelte een zwarte rechthoek 
van 14,4 x 10 cm. Maak de achter-
grond op een correspondentiekaartje 
van 13,9 x 9,5 cm (zie stap-voor-stap). 
Plak het na droging op de zwarte 
rechthoek. Snij een stukje trans-
parante sheet van 17 x 10,5 cm. Ril 
deze op 15 cm en vouw de lijn goed 
dubbel. Plak aan de bovenkant van de 
kaart het omgevouwen strookje op 
de achterkant vast. Bepaal waar het 
flapje moet komen en snij het flapje 

(half maantje) uit de onderkant van de 
kaart. Teken met de zwarte fineliner 
de lijnen van het achtergrondje door 
op de bodem. Stempel swirls op de 
bodem. Teken met een witte gelpen 
her en der de swirls na. Stempel op wit 
kaartenkarton de hand en de vlinder. 
Kleur de vlinder in met de krijtjes. 
Doop hiervoor een wattenstaafje in 
geurloze terpentine en druk het uit in 
een tissue. Wrijf met het wattenstaafje 
over het krijtje en kleur de kleine 
delen van de vlinder. Knip de vlinder 
en de hand uit en plak ze met dub-
belzijdig tape op de sheet. Plak een 
stukje kant over de pols van de hand. 
Werk de kaart af met plakpareltjes. 
Om te voorkomen dat de sheet uit 

het flapje schiet, plak je eventueel een 
klein stukje dubbelzijdig tape achter 
het flapje.

MATERIAAL 
TE GEKKE KRIJTJES BASISKLEUREN 
EN PASTELKLEUREN | DIVERSE 
KLEUREN KAARTENKARTON | 
CORRESPONDENTIEKAARTJES: 
WIT | TRANSPARANTE SHEET | 
TALENS GEURLOZE TERPENTINE | 
TISSUES | STAZON INK: JET BLACK, 

MIDNIGHT BLUE | KAISERCRAFT 
STEMPEL: TIGERLILLY EN SYM-
PATHY | HERO ARTS STEMPEL: 
OGEN EN HANDEN | ACRYLBLOK 
| BLOEMENPONSEN (4 MATEN) | 
STICKERS: GOUD/ZILVER | FINELI-
NER: ZWART | SAKURA SOUFFLÉ 
GELPEN: WIT | SAKURA ZWARTE 
PIGMA MICRON FINELINER | 

SATIJN LINT: WIT | WIT KANT | 
GLITTERLIJM | BEDELTJES NAAR 
KEUZE | PLAKPARELS | DUBBEL-
ZIJDIG TAPE | HOBBYLIJM | 3D-KIT 
| VOUW-/RILBEEN | SNIJMAT, 
-MESJE EN -LINIAAL | SCHAAR | 
POTLOOD

DE TEKSTSTEMPELS ZIJN 
SPECIAAL VOOR DIT ARTI-
KEL VERVAARDIGD DOOR 
HEIDI VAN STEMPEL ATELIER IN 
DORDRECHT (WWW.STEMPELA-
TELIER.NL). MATERIALEN ZIJN 
O.A. AFKOMSTIG VAN TE GEKKE 
KRIJTJES: WWW.TEGEKKEKRIJT-
JES.NL

Plak de stickers op een wit corresponden-
tiekaartje. Om te bepalen waar de tekst 
komt, stempel je die af op een reststukje 
transparante sheet. Zo kunnen er geen 
sterren door de tekst heen komen.

Neem geurloze terpentine op een tissue 
en wrijf wat te veel is af (werk niet te nat). 
Wrijf de tissue over de platte kant van het 
krijtje en neem zo flink wat kleur op. 

Verwijder de stickers als je tevreden bent. 
Je ziet nu witte afbeeldingen waar de 
stickers hebben gezeten.

Bepaal vanuit welke hoek je het licht wilt 
laten vallen en wrijf met lange halen de 
kleur op het kaartje. Werk altijd vanuit één 
richting en van licht naar donker. 
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Stap-voor-stap met krijtjes

Tip! Een transparante sheet is 
erg glad. Werk dus rustig om
een mooie stempelafdruk te
krijgen. Oefen eerst op een
afval stukje zodat je het beste
resultaat krijgt op je kaart.

Druk met de donkerste kleur niet te hard, 
anders gaat die kleur overheersen. Wrijf 
meerdere keren over hetzelfde stukje en 
breng zo meerdere lagen kleur aan. Laat de kaart drogen en zet stipjes met 

een witte gelpen. Bestempel de achter-
grond met de tekst en omlijn de kaart met 
een zwarte � neliner. Bewerk de sterren 
en/of de lichtinval met glitterlijm. 
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May time heal 
your heart

Snij een dubbele, lila kaart van 
14,9 x 10,5 cm. Snij of knip met een 
figuurschaar van de voorkaart een 
strook van 9,5 cm af. Plak achter 
het overgebleven flapje transpa-
rante sheet van 14,9 cm x 10,5 cm. 
Plak op de binnenkant een paarse 
rechthoek van 14,4 x 10 cm. Maak de 
achtergrond op een corresponden-
tiekaartje van 13,9 x 9,5 cm (zie stap-
voor-stap). Plak het na droging op 
de paarse rechthoek. Stempel met 
zwarte StazOn Ink een paar swirls 
op transparante sheet. Laat het 
goed drogen. Werk de kaart af met 
geponste bloemen, plakparels, zwarte 
stipjes en zwart gekleurde plakparels. 

You’re in
my thoughts

Snij een blauwe strook van 24,9 x 
10,5 cm. Ril deze op 14,9 cm, 17,9 cm, 
20,9 cm en 22,9 cm. Vouw alle lijnen 
met een vouwbeen. Vouw de kleine 
delen in een zigzagvorm (dalvouw, 
bergvouw, dalvouw, bergvouw). Plak 
op het grote gedeelte een zwarte 
rechthoek van 14,4 cm x 10 cm. Plak 
de twee delen van 2 cm op elkaar 
en plak tussen het deel van 2 en 3 

cm transparante sheet van 15 x 10,5 
cm. Leg de sheet niet helemaal in de 
vouw, zodat de kaart mooi sluit. Snij 
het teveel af. Maak de achtergrond op 
een correspondentiekaartje van 13,9 x 
9,5 cm (zie stap-voor-stap). Plak het na 
droging op de zwarte rechthoek. Be-
krijt een stukje lint en wrijf het uit met 
een tissue en wat geurloze terpentine. 
Stempel de tekst er op en plak het op 
de kaart. Bewerk wit kaartenkarton 
met wat glitterlijm. Pons de bloemen 
uit restjes kaartenkarton en plak ze op. 
Werk de kaart af met plakparels, witte 
gelpen, zwarte fineliner en een bedel.

With Sympathy
Snij een dubbele, zeegroene kaart van 
14,9 x 10,5 cm. Teken op de binnen-

kant van de voorkaart op 1,5 cm vanaf 
de vier kanten een dun potloodlijntje. 
Snij het getekende kader uit en plak 
er transparante sheet van 14,4 x 10 cm 
op. Plak op de binnenkant een zwarte 
rechthoek van 14,4 x 10 cm. Maak de 
achtergrond op een correspondentie-
kaartje van 13,9 x 9,5 cm (zie stap-
voor-stap). Plak het na droging op de 
zwarte rechthoek. Trek aan de voor-
kant met een zwarte fineliner twee 
lijnen. Eén precies langs het kader en 
één op 0,5 cm van het kader af. Kleur 
een stukje wit kaartenkarton met een 
groen krijtje. Pons de bloemen en plak 
ze op. Pons, knip, of snij een ovaal 
labeltje uit. Stempel er de tekst op en 
plak het op de voorkaart.
Werk de kaart af met zwart
gekleurde plakparels.

Vervolg A star in heaven
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