
Creepy Halloweenetentje - menukaart

Halloween is het griezeligste feest van het jaar. Verras je gasten met een verschrikkelijk lekker etentje. Om je
uitnodiging een gruwelijk vervolg te geven, maak je zelf menukaarten die helemaal bij het feest passen. Die kunnen je

gasten dan mee naar huis nemen. Als herinnering aan het griezeldiner!

20 MIN

https://www.staedtler.com/be/nl/


Een bijdrage van Claudia

Stap-voor-stapuitleg

Knip een stuk zwart karton uit ter grootte van 11 x 21
cm. Druk het sjabloon af en arceer de achterkant van het
sjabloon met een zacht potlood (4B).
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Leg het sjabloon op het zwarte karton en trek alle lijnen
met een scherp potlood (HB) over. De omtrekken zijn nu
op het zwarte papier te zien.
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Trek met een zilveren metallic marker aan elke zijde van
de kaart een lijn op 9 mm afstand van de rand. Teken
alle letters en takken ook in zilver over.
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Vul het woord CREEPY met de super soft-stift oranje in.
Deze super soft-stift is zeer geschikt voor donker papier
en laat de kleuren stralen. Geef het woord DINNER aan
de linkerkant van de letters een dynamische schaduw.
Kleur de pompoenen ook oranje in.
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Teken nu met een witte super soft-stift het bestek na.
Daarna teken je een spinnenweb in de rechter
onderhoek. Nu teken je het lijf van de spin met een witte
stift en maak je tot slot een oranjekleurig kruis op zijn
rug.
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Overzicht van het materiaal



Dit heb je nodig!

Product Artikelnr. Aantal

STAEDTLER  149C Superzacht kleurpotlood - Kartonnen etui bevat 24
kleurpotloden in geassorteerde kleuren

149C C24 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - Single 4B 100-4B 1

Mars  Lumograph  100 Tekenpotlood - 6B, per stuk 100-HB 1

STAEDTLER  8323 Metallic pen - Single zilver 8323-81 1

Noris  965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm 965 17 NBK 1

Mars  562 04 F Plexiglas  - liniaal - Single lengte 30 cm 562 04-30F 1

Anderen kochten ook:

zwart karton
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https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kunstenaarsbenodigdheden/kunstenaarskleurpotloden/staedtler-149c-super-soft-kleurpotlood-149c-c24/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/potloden-en-toebehoren/potloden/mars-lumograph-100-topkwaliteit-potlood-m100/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/markers/metallic-markeerstiften/staedtler-8323-metallic-pen-m8323/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/kleuren-en-knutselen/knutselen/noris-965-hobbyschaar-965-17-nbk/
https://www.staedtler.com/be/nl/producten/technisch-tekenen/linialen-en-geodriehoeken/mars-562-04-f-plexiglas-liniaal-562-04-30f/

