Travel Time - zelfgemaakte ansichtkaarten

4 0 M IN

Een heel speciale manier om je groeten of beste wensen over te brengen
Je hoeft niet altijd ansichtkaarten te kopen, met een beetje creativiteit kun je je eigen, persoonlijke kaarten maken.
Een eigengemaakte kaart is een eenvoudige manier om je dierbaren een leuke verrassing te geven. Of je ze nu in de
vakantie, voor een verjaardag of gewoon zomaar verstuurt - het is een aardige manier om te vertellen dat je aan ze
denkt.

Een bijdrage van Jani

Stap voor stap tutorial

1
Snij het aquarelpapier in ansichtkaartformaat (10,5 x
14,8 cm) en plak afplaktape of Washi-tape over de
randen, zodat je een polaroid-look krijgt.
Hier heb ik 1 cm aan de zij- en bovenkant bedekt, en 3
cm aan de onderkant. Kleur de bovenrand van het
papier in met een rode tint.

2
Meng het rood met een waterkwast zo, dat je geen
strepen meer ziet.

3
Om een ombré-effect te krijgen voeg je een tweede kleur
toe, bijvoorbeeld donkergeel. Meng dit ook met water.
Als de kaart droog is, schets je de schelp licht met
potlood op de kaart.

4
Teken de contouren van de schelp over met een bruine
brush-pen en ga er voorzichtig overheen met de
waterkwast.
Nadat het ontwerp is gedroogd, trek je de contouren nog
een keer na met met een donkergrijze brush-pen met
dunne punt om de details te accentueren.

5
Een paar verfspatten geven je ansichtkaart een leuk
effect. Breng wat verf aan op een glad (nietabsorberend) oppervlak zoals een stukje vershoudfolie
en neem het op met een beetje water en de waterkwast.
Tik met je wijsvinger op de kwast om de spatten te
maken.

6
Nu kun je de afplaktape verwijderen en een leuke
vakantiegroet aan de onderkant van de kaart schrijven
met pigment liners en brush-pennen.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

Aantal

STAEDTLER® 3001 Aquarel stift met dubbele punt - Duo stiften, met
penseelpunt - set 36 st Design Journey

3001 TB36

1

STAEDTLER® 949 Waterpenseel - Waterpenseel - blister S, M, L, beitelpunt
Design Journey

949-SBK4-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

Noris® 120 Potlood - Single HB

120-2

1

Anderen kochten ook:
aquarelpapier, afplaktape of Wahsi-tape
,

