
Stans tutorial 

In deze tutorial laat ik zien hoe ik het gestanste, gedetailleerde ovaal heb gemaakt. 

Benodigdheden:

• Whisper White cardstock

• Een kleur cardstock voor het contrast

• Blushing Bride cardstock

• Soft Suede cardstock

• Heirloom Frames Dies (152325)

• Petal Labels (149635)

• Free as a Bird Bundle

• Watercolor Pencils (149014 en 141709)

• Blender Pen

• Scripty 3D embossingfolder

• Detailed Trio Punch

• Kaartje van mij stempelset


Maten:

• Basis 12 x 14,5 cm

• Opleg 1: 11 x  13,5 cm

• Opleg 2: 10,5 x 13 cm.


Om het ovaal mooi te laten uitkomen is het aan te raden je kaartbasis iets groter te maken.


Werkwijze


Snij een stuk cardstock van 10,5 x 14, ril en vouw dubbel

Emboss het Whisper White cardstock met behulp van de embossingfolder. Pons op twee punten 
het hoekje af. Spons de randen, indien gewenst.


Stempel de afbeeldingen op aquarelpapier en kleur deze in met de Watercolor Pencils. Gebruik 
een Blender Pen om een mooie schaduw te creëren. Je kunt ook een Aqua Painter gebruiken 
maar hiermee krijg je een minder strak resultaat omdat je dan iets natter werkt. Mijn ervaring is dat 
dit niet zo fijn werkt met kleine afbeeldingen.


Stempel de tekst, stans uit en spons de randen met Crumb cake inkt.




In de volgende foto’s zie je de volgorde van stansen.







Het uitstansen van het detail


Leg de stans op de witte uitgestane vorm. Dit is een ‘tight fit’. Als je het goed in elkaar past dan 
komt het detail er precies goed uit.


Zoals je kunt zien hebben de stansen dezelfde 
vorm. Hierdoor kun je ze samen gebruiken.

Stans een witte en een gekleurde ovaal.






Verwijder de restjes voorzichtig met een 
borsteltje of prik ze eruit. Je kunt nu het ovaal nu 
op op plakken met de Fine Tip Glue Pen. 


Gebruik niet te veel lijm op de fijne gedeelten 
omdat de lijm er anders onderuit loopt.


