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Foam stempel

Klanten upload van mevrouw Leisch
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Foam stempel
Vind je stempelen ook zo leuk?  

Maak dan van kaarthouders en foam je eigen stempels!

Print de sjablonen uit (op wit karton) en knip ze uit.  
Pons de gaten met een revolvertang.

Plaats de sjabloon op een willekeurig stuk foam, teken de contouren 
na en knip ze uit.

Lijm nu de motieven met de UHU Por lijm op de onderzijde van de 
kaarthouders.
Verdeel eerst de UHU Por lijm volgens de beschrijving met een 
knutselhoutje gelijkmatig op het foam en de kaarthouders en laat ze 
kort aandrogen.

Plaats vervolgens de foam figuren op de kaarthouders en druk deze 
stevig op een onderlegger.

Klaar zijn je zelfgemaakte stempels! Druk ze in een stempelkussen of verf ze een waterverf,  
plakkaatverf of acrylverf en stempelen maar!

Tip 1:
Zorg ervoor dat de gleuf in 
de handgreep horizontaal is, 

zodat je recht kunt stempelen.

Tip 2:
Je kunt ook vormen en figuren 

met een ponsje uit het foam 
stansen en deze op de  
kaarthouders plakken.

Benodigde gereedschappen:
nagel- of contourschaar, balpen, 
revolvertang, knutselhoutjes
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Sjablonen:
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