
GELUKSBRENGERTJES
WORKSHOPFLYER

GEBRUIKTE PRODUCTEN
Geluksbrengertjes-productpakket; kaartkarton in de kleuren Basic White en 
Blushing Bride; klassieke inktkussens in de kleuren Old Olive, Pale Papaya, 
Polished Pink en Soft Succulent; decoratiebloemetjes; Stampin’ Dimensionals

1. Voor deze fleurige kaart heb je de volgende stukken kaartkarton nodig: 
 • Een stuk Blushing Bride-kaartkarton van 5-1/2" x 8-1/2" (14 x 21,6 cm). 
 • Een stuk Blushing Bride kaartkarton van 3/8" x 2" (1 x 5,1 cm) 
 • Een stuk Basic White kaartkarton van 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm)
 • Een stuk Basic White kaartkarton van 5-1/2" x 4-1/4" (14 x 10,8 cm)

2. Pak het stuk Basic White kaartkarton van 3" x 4" (7,6 x 10,2 cm) en stempel 
daarop met Polished Pink het motief van de grote madelief uit de stempelset 
Hello Ladybug in een willekeurig patroon. Stempel daarna de bloemenhartjes met 
Pale Papaya inkt. 

3. Pak nu het stuk Basic White kaartkarton van 5-1/2" x 4-1/4" (14 x 10,8 cm). 
Stempel daarop een lieveheersbeestjeslijfje met Pale Papaya inkt en een 
lieveheersbeestjeslijfje met Soft Succulent inkt. Stempel vervolgens twee 
keer de vleugeltjes met Old Olive. Pons de gestempelde motieven uit met 
de Lieveheersbeestje vormen-pons. Zet de lieveheersbeestjes in elkaar met 
plakmiddel. 

4. Pak nu het stuk Blushing Bride kaartkarton van 3/8” x 2” (1 x 5,1 cm) en stempel 
daar met Polished Pink de wens op. Knip de rechterbovenhoek schuin af.  

5. De basiskaart maak je als volgt: vouw het stuk Blushing Bride kaartkarton van 
5-1/2" x 8-1/2" (14 x 21,6 cm) doormidden en plak er daarna het stuk Basic White 
kaartkarton van 3” x 4” (7,6 x 10,2 cm) rechts onder op. 

6. Plak de lieveheersbeestjes en de wens met Stampin’ Dimensionals op de 
voorkant van de kaart en plak er daarna wat decoratiebloemetjes op voor de 
finishing touch!

‘LADYBUG FRIENDS’-KAART
5-1/2" x 4-1/4" (14 x 10,8 cm)

GEBRUIKTE PRODUCTEN
Geluksbrengertjes-productpakket; kaartkarton in de kleuren Basic White, 
Old Olive en Soft Succulent; klassieke inktkussens in de kleuren Blushing 
Bride, Old Olive, Polished Pink en Soft Succulent; StāzOn-inktkussen in Jet 
Black; decoratiebloemetjes; Stampin’ Dimensionals

1. Snijd stukken papier van de volgende groottes voordat je gaat stempelen: 
 • Een stuk Soft Succulent kaartkarton van 8-1/2" x 5-1/2" (21,6 x 14 cm) 
 • Een stuk Soft Succulent kaartkarton van 3-1/2" x 5-1/2" (8,9 x 12,7 cm) 
 • Twee stukken Basic White kaartkarton van 2" x 3" (5,1 x 7,6 cm)  
 • Een stuk Old Olive kaartkarton van 1-1/4" x 1-1/4" (3,2 x 3,2 cm) 

2. De basiskaart maak je door het stuk Soft Succulent kaartkarton van
8-1/2" x 5-1/2" (21,6 x 14 cm) dubbel te vouwen; maak hiervoor een ril op 4-1/4" (10,8 cm). 

3. Pak het stuk Soft Succulent kaartkarton van 3-1/2" x 5" (8,9 x 12,7 cm) erbij. Stempel 
daarop in een willekeurig patroon met Soft Succulent inkt de kleine bloemen uit de 
stempelset Hello Ladybug. 

4. Stempel de tekst met StāzOn-inkt in Jet Black op het stuk Old Olive kaartkarton van 
1-1/4" x 1-1/4" (3,2 x 3,2 cm).

5. Pak een van de stukken Basic White kaartkarton van 2" x 3" (5,1 x 7,6 cm) en stempel 
daarop met Polished Pink een lieveheersbeestjeslijfje en met Blushing Bride inkt een 
set vleugeltjes. Stempel daarna met Polished Pink de stippen op de vleugels. Pons de 
motieven met de Lieveheersbeestje vormen-pons uit en zet het lieveheersbeestje in 
elkaar met multifunctionele vloeibare lijm. 

6. Plak het stuk Soft Succulent kaartkarton van 3-1/2" x 5" (8,9 x 12,7 cm) midden op de 
basiskaart. Plak vervolgens het andere stuk Basic White kaartkarton van 2" x 3" (5,1 x 
7,6 cm) op de bestempelde voorkant van de kaart.

7. Leg het lieveheersbeestje centraal op het stuk Basic White kaartkarton en plak het 
vast met Stampin’ Dimensionals®. Plak daarna de boodschap vast met een andere 
Stampin’ Dimensional. De wens moet het lieveheersbeestje een stukje overlappen.

8. Plak als laatste nog wat decoratiebloemetjes op de voorzijde van de kaart.

‘LADYBUG WISHES’-KAART
4-1/4" x 5-1/2" (10,8 x 14 cm)


