Royal Christmas - DIY kerstkaarten

3 0 MIN

"Schenken betekent een ander iets geven dat je zelf graag zou ontvangen", dat wist de Zweedse schrijfster
Selma Lagerlöf al.
Zelfgemaakte kerstkaarten geven juist veel plezier, omdat je zo iets persoonlijks kunt maken en je ze via de post bij
iemand kunt laten bezorgen. Van een zelfgemaakte en handgeschreven kaart wordt iedereen blij. Zulke kaarten kun
je jarenlang bewaren en als je ze weer ziet, geeft het opnieuw een goed gevoel. Voor kerst mag het gerust wel
luxueuzer zijn: het bladgoud geeft de kaart een weelderige uitstraling.

Stap-voor-stapuitleg

1
Knip uit gekleurd karton een kaart van 15 x 15 cm.
Leg voorzichtig een vel bladgoud en een lijmstift klaar.

2
Bestrijk de bovenste rand van de kaart met lijm. Leg het
bladgoud erop en druk met je vinger licht aan. Doe dit
ook met de andere randen van de kaart.
Veeg daarna met een penseel heen en weer over het
bladgoud tot alle niet-gelijmde delen hebben losgelaten.

3
Druk de sjabloonmotieven af. Arceer de achterkant van
het sjabloon met een zacht potlood (bijv. Lumograph
B6).

4
Trek met een scherp potlood HB de letters over. Zo
breng je de tekst over op de kaart. Voordat je het
sjabloon verwijdert, til je eerste één hoek omhoog om te
zien of je alle lijnen hebt overgetrokken.

5
Trek met de gouden metallic marker de bessen aan de
takjes in de krans over. Breng een beetje gouden
metallic marker over op een porseleinen schoteltje.
Neem met een vochtige ronde penseel de verf op en
kleur de eikels in en teken de tekst over. Maak daarbij
alle stokjes van de letters naar onderen dikker.

6
De resterende lijnen van de krans en de andere woorden
kun je met een paarse vezelpen, of een andere kleur
naar keuze, overtrekken. Daarna kun je als je wil een
3D-effect aanbrengen door een paarse schaduwrand te
maken.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Single goud

8323-11

1

STAEDTLER® 8323 Metallic pen - Single zilver

8323-81

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single 6B

100-6B

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

Noris® 965 Hobbyschaar - Blister bevat schaar met lengte 17 cm

965 17 NBK

1

FIMO® 8781 Bladmetaal - Single Bladmetaal, meerkleurige vlokken, 3 g

8781-11

1

STAEDTLER® 989 Penselen - synthetisch - Penselen nummers 2, 8 (rond en
plat) - blisterkaart Design Journey

989-SBK3-3

1

Anderen kochten ook:
Pritt-stift, karton of groetenkaarten in verschillende kleuren, bijv. roze, petrol en lila, porseleinen
schoteltje, waterglas
,

