
BARKÁCSTIPP

KREATÍVAN PAPÍRRAL

Kártyák készítése

„Meghívó az első áldozásra”

1 A kartonpapírból egy 15 x 30 cm-
es kártyát vágunk ki, amit középen
négyzetté hajtunk, ahol a bézs
színű oldal a külső borítékot képe-
zi.2 Ugyanígy a kartonpapírból egy
5 x 15 cm-es csíkot leszakítani és
az okkerszínű oldalt felülre a bal
sarokba ragasztani. Erre a csíkra
egy 4 x 4 cm-es négyzetet ragasz-
tani, amire öntapadó keresztény
jeleket, mint kereszt, galamb és hal
ragaszthatunk. 3 Végül az embos-
singpecsétnyomót a pecsétpárnán
jól benedvesíteni és a jobb alsó
sarokba pecsételni. Az arany színű
embossing púdert rászórni, a
púdert ami nem tapad rá, ismét les-
zórni és a feliratot egy hőlégfúvóval
vagy hajszárítóval rögzíteni, olyan
gyorsan és könnyen, míg egy ara-
nyozott, fenséges és fénylő nyomat
keletkezik.

„Köszönet” az első áldozá-
som alkalmából

1 A fehér fotókartonból egy 16 x 26
cm-es méretű kártyát kivágni és a
kártya külső oldalait középre hajta-
ni. 2 A kártya egyik külső oldalát a
zöld, a másik külső oldalát a kék
kartonnal beragasztani. 3 A zöld
kartonból két halat (kb. 2 x 4,5 cm)
kivágni és felragasztani. 4 A kék,
fehér és zöld kartonokból négyzete-
ket, téglalapokat kivágni és felra-
gasztani. 5 Az Embossing Dual
Pen-nel a hal külső vonalait áthúz-

Szép meghívó- vagy köszönetmondó kártyák minden
ünnepséghez hozzátartoznak! Gyerekek, szülők és
keresztszülők a kártyák elkészítésénél nagy örömet
szerezhetnek a nagy napra...

ni, hullámokat rajzolni és a
“Köszönet” szót felírni a felső tégla-
lapra. Mindent jól megszórni az
Embossing púderral, a rá nem
tapadt púdert leütögetni és a von-
alakat úgy mint a feliratot egy hőfú-
vóval vagy hajszárítóval felmelegí-
teni. A púder elolvad csodás ezüstö-
sen fénylő és kiemelkedő vonalakká.
Így már el is készült a gyönyörű kö-
szönőlap, amelyben sok hely van
kedves emlékeknek vagy fénykép-
nek a nagy napról!

TIPP
Ha a kártyapapírt pontosan a középen elvá-
god, pontosan 2 eredeti, 15 x 15 cm nagy-
ságú négyzetet kapsz.

SZERSZÁMOK
Vonalzó
Ceruza

Hőlégfúvó vagy
hajszárító

ALAPANYAG
„Meghívó az első áldozásra“
1 ív Double Color kártyapapír bézs/okker színben
(Cikkszám 216102) lásd alul

Feliratcímke kereszt, galambok & halak
(Cikkszám 2561, 25674) lásd katalógus 165 - 166. oldal

Embossing pecsét „Einladung zur Kommunion“
(Cikkszám 24754) lásd katalógus 154. oldal

Embossing - púder arany
(Cikkszám 247118) lásd katalógus 154. oldal

Pigment - Pecsétpárna
(Cikkszám 2472) lásd katalógus 154. oldal

Sz.e. Hőlégfúvó Embossing-hoz
(Cikkszám 3979) lásd katalógus 154. oldal

„Köszönet“ az első áldozásom alkalmából
Fotokarton fehér
(Cikkszám 202501) lásd katalógus 204. oldal

Színes rajzlap
(Cikkszám 2023 ..) lásd katalógus 203. oldal
világoszöld-51 és égszínkék-61 színekben

Emboss-Dual-Pen
(Cikkszám 2473) lásd katalógus 154. oldal

Embossing– púder ezüst színben
(Cikkszám 247192) lásd katalógus 154. oldal

Double Color Kártyapapír
„World Win“

Méret: kb. 30,5 x 30,5 cm, 250 g/m2

Színek + számok:
bézs/okker-02, v.sárga/napsárga-10,
barack/narancs-20, piros/borvörös-30,
v.zöld/májuszöld-51, pasztellzöld/s.zöld-59,
v.kék/s.kék-60, bézsbarna/sötétbarna-80
A színek számát kérjük megadni!
2161 .. 5 lap/cs. ............................1.130,—
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Kérem vegye figyelembe, hogy az árukészlet, az árak és az oldalszámozás egy új kiadvány

során megváltozhat. Az aktuális árukészletet a webáruházunkban megtalálja.
BARKÁCSTIPP
a 2008-01-es hírlevélből


