Papieren zakken met handlettering als plantensierpot

2 5 M IN

Wat denk je van een mooie nieuwe outfit voor je lievelingsplanten of verse snijbloemen?
Je maakt ze met een beetje handigheid in een paar stappen van witte papieren zakken. Met de combinatie van
handlettering met aquarelafbeeldingen zien de zakken er geweldig mooi uit en hiermee verspreid je vrolijke
boodschappen door je huis! De zelfgemaakte bloempot- en vaashoezen kun je niet alleen gebruiken om je
woonkamer op te fleuren, ze zijn ook een leuk cadeautje voor je geliefden.

Een bijdrage van Lea

Stap-voor-stapuitleg

1
Vouw de bovenrand van de zak naar buiten toe om.
Herhaal dit een of twee keer, net hoe hoog de rand van
de zak moet worden.

2
Schets de gewenste handletteringtekst met het potlood.
Tip:
Je kunt het ontwerp vrij met de hand tekenen of als je
niet zo geoefend bent, kun je het ook gewoon
overtrekken. Knip hiervoor de tekstsjabloon uit en arceer
de achterkant helemaal in, waarbij je het potlood (2B)
vlak houdt. Leg de sjabloon vervolgens op de zak en trek
de tekst met een scherp potlood (HB) over.
Sjabloon handlettering

3
Teken de handletteringtekst over met de pigment liner.

4
Zet accenten met de metallic markers waar je maar wilt.

5
Teken met de ergosoft aquarel kleurpotloden decoratieve
afbeeldingen onder de handletteringtekst, zoals
bloemenranken of bloesems.

6
Ga met een fijn kwastje en wat water over de afbeelding,
zodat er een mooi aquareleffect ontstaat.

7
Als alles goed opgedroogd is, gum je de
potloodschetsen voorzichtig weg.

8
Zet bloemen (in een kleine vaas) of plant (in een kleine
bloempot) in de versierde papieren zak.
Klaar is je zelfgemaakte plantenoutfit!

Materiaaloverzicht

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

pigment liner 308 Fineliner - Single Lijnbreedte ca. 0.1 mm, zwart

308 01-9

1

pigment liner 308 Fineliner - Single Lijnbreedte ca. 0.3 mm, zwart

308 03-9

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Single metallic groen

8323-553

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Single metallic rood

8323-232

1

Anderen kochten ook:
witte papieren zakken, kwast en water, verse bloemen en/of plant
,

Aantal

