Tropical Party - uitnodiging met handlettering

3 0 MIN

Aloha! Wil je al je vrienden en familie uitnodigen voor een Tropical verjaardagsfeestje?
We laten zien hoe je gemakkelijk zelf een prachtige uitnodiging kunt maken: Combineer verschillende
handletteringstijlen met decoratieve elementen en creëer een echte blikvanger! Met deze kaart in bonte pasteltinten
en felle neonkleuren zullen de gasten al bij het openen van de brief in de stemming komen voor een goed humeur en
onvergetelijke partymomenten. Toezeggingen gegarandeerd!

Stap-voor-stapuitleg

1
Vouw het witte tekenpapier doormidden om het als
vouwkaart te gebruiken.

2
Teken dan met potlood en liniaal/geodriehoek fijne,
dunne lijnen. Deze dienen als maatoriëntatie voor de
verschillende letteringstijlen, illustraties en andere
decoratieve elementen.

3
Teken nu met potlood "ALOHA", de naam en de
gelegenheid van het feest en andere elementen. Laat je
inspireren door de sjablonen.
Tip: Druk de sjablonen af om te overtrekken, arceer de
achterkant van het papier met een 2B of zachter potlood,
draai het om, leg het op de gevouwen kaart en overtrek
alle contouren. Zo kunnen de motieven in een oogwenk
worden gekopieerd.

4
Teken dan de lettercontouren over - gebruik hiervoor de
triplus fineliners in de gewenste kleuren.

5
Nu is het tijd om te kleuren! Voor handlettering kunnen
de triplus highlighter en triplus color-stiften worden
gebruikt.

6
Kleur daarna de flamingo, de bloemen en de andere
illustraties in met de Design Journey aquarelpotloden.
Gebruik verschillende kleurschakeringen naast elkaar
om later een verbluffend aquareleffect te verkrijgen.

7
Nu kunnen de kleuren van de aquarelpotloden met een
vochtig penseel worden bewerkt: Schilder eenvoudig
met een vochtig penseel en tover razendsnel een
prachtig aquareleffect op je uitnodiging!
Laat het papier helemaal drogen en gum de hulplijnen
voorzichtig uit. De binnenzijdes kunnen met verdere
details worden gevuld en de kaart kan in een gekleurde
envelop worden verzonden.
KLAAR!
Tip: Als je veel uitnodigingen wilt maken, kun je je kaart
kopiëren met een kleurenkopieerapparaat.

Overzicht van het materiaal

Dit heb je nodig!
Product

Artikelnr.

STAEDTLER® 146C Kleurpotloden Design Journey - Kartonnen etui met 24
kleuren - Design Journey

146C C24

1

STAEDTLER® 146 10C Aquarel kleurpotloden Design Journey - Kartonnen
etui met 24 aquarel kleurpotloden - Design Journey

14610C C24

1

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

989-SBK3-3

1

Mars® 510 25 Dubbele slijper met potje - Blister containing 1 magnesium
double-hole sharpener 510 25

510 25BK-C

1

Mars® plastic 526 50 Gom van premium kwaliteit - Single Afmetingen: 65 x
23 x 13 mm

526 50

1

Mars® Lumograph® 100 Topkwaliteit potlood - Single HB

100-HB

1

Anderen kochten ook:
DIN A4 wit tekenpapier; liniaal/geodriehoek, bakje met water; enveloppen

Aantal

,

