DIY kerstkaarten

3 0 M IN

Zelfgemaakte kerskaarten vallen altijd in goede aarde.
De gezellige kersttijd nodigt je uit te gaan zitten en te knutselen. We tonen je drie verschillende ontwerpen en hoe je
die zelf makkelijk kun namaken.

Stap-voor-stapuitleg

1
Print het sjabloon van de teksten uit.
Arceer eerst de achterkant van het uitgeprinte sjabloon
met een zacht potlood (2B). Kleur met het potlood zo
vlak mogelijk over het papier.

2
Leg nu het sjabloon met de gearceerde achterkant naar
beneden op het papier. Trek met een scherp potlood het
motief over. Zo breng je de letters op de kaart over. Met
bureauklemmen of een stukje plakband kun je het motief
goed vastzetten.

3
Motief "ho ho ho"
Deze kaart is gemaakt met de triplus color-vezelpennen.
Teken eerst in elke "H" een rode streep met de triplus
color.

4
Kleur vervolgens met een zwarte triplus color alle letters
in.

5
Let erop dat je de rode streep in de "H" niet overkleurt.

6
Andere mogelijkheden met het motief "Merry &
Bright"
Als je een kaart met een mooi aquarel-effect wilt maken,
zijn de Tinted watercolour-stiften precies wat je nodig
hebt. Kies voor elke letter een andere kleur. Of houd de
tekst in twee of drie kleuren.
Vervolgens laat je de kleuren in de letters met een
waterpenseel in elkaar overvloeien. Dit maakt de kleuren
zacht en verleent je kaart een elegante uitstraling.

7
Motief "it's the most wonderful time of the year"
Bij dit motief werden zowel de triplus fineliners als de
triplus color-vezelstiften gebruikt. Met de dunne fineliners
kun je filigraine details tekenen en zachte letters maken.
Met de triplus color-vezelstiften kun je, dankzij de
dikkere punt, bepaalde woorden heel mooi schrijven en
een prominente plek geven.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

triplus® fineliner 334 Driekantige fineliner - Metalen etui bevat 50
geassorteerde kleuren

334 M50

1

Noris® 120 Potlood - Single 2B

120-0

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S Design Journey

949 BK-1-C

1

Anderen kochten ook:
kaarten van karton, sjabloon
,

Aantal

