moeilijkheidsgraad: gemiddeld Benodigde tijd: ca. 1 uur
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Materiaal:

 notitieboekje passe-partout  foam wit
 craquelélak
 quilling stroken wit 0,4 mm
 acrylverf wit
 cutter, quillingpen

Werkwijze:

het notitieboekje om en open de
1. Draai
haakjes voorzichtig (een klein beetje),

zodat de kartonnen voor en achterzijde
kunnen worden verwijderd.
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de omslagpagina‘s met craquelélak
2. Grond
zoals omschreven. Breng een dunne laag lak

aan, verf slechts in één richting van boven naar
beneden en verf niet opnieuw. Laat alles goed
drogen.

de plaat met lijm op de achterkant van
5. Plak
de omslag. Zo ontstaat een soort vitrine
waarin de quilling-elementen worden beschermd tegen plat drukken.

Breng de witte acrylverf aan. Verf ook hier
weer in slechts één richting van boven naar
beneden en breng GEEN tweede laag aan.
Laat alles goed drogen en zet het notitieboekje weer in elkaar.
met een cutter en een liniaal twee
3. Snijd
rechthoeken van 20 cm x 13 cm uit een wit

nu 3 harten van 6 smalle witte quil6. Maak
lingstroken (0,4 cm x 34,5 cm). Draai hier-

de omslag op het schuimrubber en
4. Plaats
teken de “vensters” met een balpen op.

7.

vel foam, plak ze op elkaar en laat alles goed
drogen.

Snijd de vensters met een liniaal en een cutter rondom 0,5 cm groter uit.

voor een strook op met de quillingpen en
druk je deze, in de sjabloon, in een cirkel
van 20 mm. Plak het uiteinde met lijm vast
en zet het vast met een paperclip.

Wanneer het droog is, druk je een kant met
je vingers samen om een druppel te vormen. Vorm met 2 druppels een hart door
deze tegen elkaar te plakken en plak ze in
de “vitrine” van het notitieboekje.
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