Handleiding ‘Balloon Celebration envelop-kaart’
1. Bestempel, met Tempting Turquoise, een flap van de ‘envelop’ (afmeting 6 7/8” x 6 7/8”; 1e scorelijn envelope
punchboard: 3,5”) met sterretjes en stippen. Stempel aan de ‘buitenzijde’ van de envelop, flap wordt naar
binnen gevouwen. Vouw rillijnen.
2. Stempel twee grote ballonnen met Watermelon Wonder (rose/rood) op het restje Whisper White. Stempel de
ballon eerst af op je kladvel! Stempel vervolgens in dezelfde kleur de ballon-outline en stippen op de ballonafbeeldingen. Deze keer stempel je niet af.
3. Stempel twee kleine ballonnen met Daffodil Delight (geel) op het restje Whisper White. Stempel de ballon eerst
af op je kladvel! Stempel vervolgens in dezelfde kleur de ballon-outline en stippen op de ballon-afbeeldingen.
Deze keer stempel je niet af.
4. Pons de ballonnen uit met de Balloon Bouquets pons. Leg deze even apart.
5. Stempel op de voorkant van het Whisper White kaartje (8” x 4” met rillijn 4”) wolken met Tempting Turquoise.
Stempel de wolken eerst af op je kladvel! Positioneer waar je jouw ballonnen wilt hebben (1 groot – 1 klein) en
stempel met Archival black de ballonlijn en de tekst ‘Let us celebrate’. Vouw de rillijn met een vouwbeen.
6. Gebruik liquid glue om de kaart in de envelop te plakken. Plak vervolgens met Stampin’dimensionals de
ballonnen op en voeg een rhinestone toe op iedere ballon.
7. Stempel met Tempting Turquoise wolken op de Whisper White cirkel (2,5”), stempel deze wolken ook af! Let op:
Houd ruimte over voor de tekst! Stempel de tekst ‘Happy birthday’ met Archival Black.
8. Voeg rhinestones toe aan de ballonnen. Plak met liquid glue de kleine ballon op de cirkel en met Stampin’
dimensionals de grote ballon.
9. Vouw de envelop dicht en vouw daarna de belly band van Daffodil Delight er losjes om heen. Plak de uiteinden in
het midden van de voorzijde aan elkaar met Tear & Tape. Plak met Stampin’ dimensionals de cirkel over de
uiteinden van de bellyband in het midden van de envelop.

Ga voor meer tutorials naar www.mrsbrightside.nl

