Botanic Living - DIY borduurring

40 M I N

Noordse schoonheid!
Tover je huis om in een geweldige Scandinavische stijl. Deze stijl straalt niet alleen eenvoud en
minimalisme uit, maar is ook exclusief en tegelijkertijd persoonlijk. Met een borduurring en veel plezier
bij het zelf maken kun je je huis mooi en natuurlijk versieren. Met frisse bloemen en een
gehandletterde eigen tekst wordt de borduurring een echte blikvanger.

Een bijdrage van Mone

Stap-voor-stapuitleg

1
Druk het sjabloon af, snij het gewenste woord uit
en arceer de achterkant van het papier met een
zacht potlood. Leg het sjabloon met de
belettering naar boven op het papier (SnapPap).
Het papier moet voor dit project 35 cm x 10 cm
groot zijn.
Teken nu alle contouren van de letters met het
potlood in HB over, zodat het patroon op het
papier wordt overgebracht.

2
Teken met de pigment liner 1.2 de omtrek van de
letters na en kleur ze in.
Tip: Filigraanletters krijg je door een pigment
liner te kiezen in de sterkte 0.05.

3
Maak nu met een helder groene aquarelstift
(kleur die hier is gebruikt, is olijf) schaduwen
rondom de letters.

4
Ga met een waterpenseel (een penseel en water
werken natuurlijk ook) over de helder groene
kleurvlakken. Door het water ontstaat een mooi,
zacht eﬀect.
Voor je verder gaat, moet je alles goed laten
drogen.

5
Voor een vintage look: vouw na het drogen het
karton iets in elkaar en strijk het dan weer glad.

6
Snij tot slot nog aan beide uiteinden een kleine
driehoek uit.

7
Plaats het papier met de tekst in het midden op
de borduurring en span de ring aan. Maak je
borduurring helemaal af met linten, bloemen en
versiersels.
Tip: Gebruik secondelijm, dit houdt langer.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

STAEDTLER® 146 10C Aquarel kleurpotloden Design Journey Metalen etui met 24 aquarel kleurpotloden - Design Journey

14610C M24

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S
Design Journey

949 BK-1-C

1

pigment liner 308 Fineliner - STAEDTLER box bevat 8
geassorteerde lijnbreedten (0,05/0,1/0,3/0,5/0,7/1,0/2,0/0,3-2,0)

308 SB8

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 4B

100-4B

1

Mars® 562 04 F Plexiglas - liniaal - Single lengte 30 cm

562 04-30F

1

Noris® 965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 14 cm

965 14 NBK

1

Anderen kochten ook:
Borduurring, SnapPap, verschillende soorten papier, decoratieve elementen,
juteband, plakband, bloemen, secondenlijm

,

