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Basisinstructies embossing
Met de embossing techniek kun
je mooie en harmonieuze elementen op karton, papier, en
soortgelijke materialen toveren!
Veel plezier met creatief zijn!

Materiaal:
Voor de embossing-techniek heb je het
volgende materiaal nodig:
* Embossing stempelkussen of Dual Pen
* Bij gebruik van een stempelkussen
een stempel
* Embossing poeder
* Hete lucht föhn
Andere materialen hangen af van het
te knutselen voorwerp; bijvoorbeeld
voor een kaart papier en eventueel
stickers, contour scharen, lijm, enz.

Embossing stempelkussen
Stempel of embossing Dual Pen

Benodigd gereedschap:
Embossing poeder
Eventueel papier, stickers

Hete lucht föhn
Penseel
Event. lijm, contourenschaar

De nodige materialen en gereedschappen vindt u op onze homepage www.aduis.nl
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Stap 1:
Dep de stempel meerdere keren in het embossing stempelkussen en vervolgens op de gewenste ondergrond. Je kunt echter
ook met de embossing Dual Pen een motief met de vrije hand
optekenen.

Stap 2:
Strooi het embossing poeder in de kleur van je keuze royaal
over het gestempelde of getekende motief. Het overtollige
poeder klop je af en giet het in het potje terug. Onregelmatig,
overtollig poeder kun je nu nog met een droog penseel met ﬁjne
haren verwijderen.

Stap 3:
Nu neem je een warme luchtföhn en verhit je voorwerp op een
afstand van ongeveer 10 cm tot het poeder smelt. Beweeg de
föhn daarbij in langzame slangvormige lijnen over het onderwerp, van de ene kant naar de andere en van beneden naar boven. Daarna laten afkoelen en je embossing kunstwerk is klaar.
Embossing is ideaal geschikt voor het versieren van kaarten.
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