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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigd gereedschap:
penseel,
lijmpistool
schaar

Benodigd materiaal:
fotoalbum,
servet en Potch,
Triton wit
designpapier

embossingstempel, -poeder
en stempelkussen,
magneetverf of uhu,
Glimmerpaint goud

Trouwalbum
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Stap 1:
De bladeren uit de map verwijderen. Het hele 

album met Triton wit gronden (eventueel na het 
drogen herhalen).

Stap 2:
Uit het servet „Roos“ het gewenste motief 
scheuren en met servetten-potch op het 

droge album plakken.

Trouwalbum
De leukste momenten van de mooiste dag in het leven 

moeten gewoon worden vastgelegd.
Het beste in dit prachtige fotoalbum!

Materiaal voor embossingtechniek

motiefstempel
      stempelkussen
            heteluchtpistool
                  embossingpoeder
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Stap 4:
Met een warmtebron (bijv. heteluchtpistool, 

broodrooster, strijkijzer, GEEN föhn!) het poeder 
smelten. Tip: Ook letters met de pen kunnen zo 

worden gemaakt.

Stap 5:
De papierstrook op de rug met magneet-
verf (transparant laten drogen) of met 
een andere lijm insmeren en aan de rand 

van het fotoalbum vastplakken. 
Naar believen de witte roos met glim-

merpaint goud versieren.

Benodigd gereedschap:
penseel,
lijmpistool
schaar

Benodigd materiaal:
fotoalbum,
servet en Potch,
Triton wit
designpapier

Stap 3:
Papierstroken (22x6 cm) uit 

scrapbooking blok knippen. Met 
de embossingstempel de motieven 
op de stroken stempelen. Met em-
bossingpoeder goud bestrooien, 

het overtollige poeder weer in het 
fl esje gooien.

Trouwalbum

embossingstempel, -poeder
en stempelkussen,
magneetverf of uhu,
Glimmerpaint goud




