Achtergrond maken met inkt en window sheet
Dit heb ik gebruikt:
Butterfly Basics stempel set
Blushing Bride inkt
Pear Pizzazz inkt
Early Espresso inkt
VersaMark inkt
Blushing Bride cardstock
Pear Pizzazz cardstock
Shimmery White cardstock
Butterflies thinlits
Embossing Buddy
Wit Embossing powder
Heattool
Fast Fuse
Dimensionals
Rhinestones
Metallic Tread Silver
Stampin' Spritzer

Neem een stuk Shimmery White cardstock in 9 bij 13,3 cm. Pak je stukje window sheet en de Pear Pizazz inktpad.
Doe wat inkt op je window sheet.

Pak je Stampin' Spritzer die gevuld is met water en maak de Window Sheet nat.

Druk je natte window sheet op je Shimmery White cardstock en beweeg het heen en weer op je cardstock zodat je
een achtergrond krijgt. Hoe meer inkt op je window sheet hoe groter je achtergrond.

Wanneer je tevreden bent haal je de window sheet van je cardstock en droog je het met de heat tool. Je kan het ook
zo laten drogen, maar dan duurt het veel langer. Wil je nog wat meer nuances in je achtergrond dan doe je de
window sheet nog eens op de cardstock, wel eerst laten drogen voor je dat doet.

Daarna ga je met de Embossing Buddy over je cardstock. ik heb het blad gestempeld met Versamark inkt en daarna
bestrooid met wit embossing poeder. Daarna verhitten met de heattool en je blad is klaar.

Daarna heb ik de tekst gestempeld met Early Espresso inkt.

Daarna heb ik de vlinder gestempeld met Blushing Bride inkt op Whisper White cardstock en uitgestanst met de
Butterflies thinlits. Ook heb ik de vlinder uit gestanst met de Blushing Bride cardstock. Daarna op lekaar geplakt en
onder de vlinders vind je zilver metallic tread.

Daarna alles in elkaar geplakt, en rhinestones om de kaart af te maken ;-)

Veel plezier met het maken van deze achtergrond.
Janneke de Jong
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stampinjanneke@gmail.com

