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HOF VAN EDEN COLLECTIE

Een complete lijn met volledig
op elkaar afgestemde producten
WANNEER JE KIEST VOOR EEN COMPLETE LIJN MET PRODUCTEN DAN
HEB JE ONGELOOFLIJK VEEL MOGELIJKHEDEN VOOR DIVERSE
PROJECTEN.

Ik ben hartstikke enthousiast
over de Hof van Eden
collectie! Deze complete lijn
met op elkaar afgestemde
producten is van 2 november
t/m 2 januari verkrijgbaar.
Hoewel de stempels en
stansen zijn opgenomen in de
nieuwe mini geldt dit niet voor
het designpapier, het Cotton
Paper en de embellischments.

Dit zijn exclusieve producten
die alleen in de genoemde
verkoopperiode te koop zijn,
zolang de voorraad strekt.
Het designpapier is echt een
must-have. Het bestaat uit
dubbelzijdige vellen van 30,5 x
30,5 cm met aan de ene kant
prints met goudaccenten en de
andere kant wat meer neutrale
prints.

De groentinten Evening
Evergreen en Soft Succulent
geven je de mogelijkheid om
kaarten te maken voor de
herfst, winter en feestdagen
wanneer je zo combineert met
andere seizoenstinten. Zo kun
je dit designpapier combineren
met Crumb Cake, Mint
Macaron en Pool Party.
Merlot of Cajun Craze.

NEEM DE TIJD OM
TE DOEN WAT JE
LEUK VINDT, WAT
JE BLIJ MAAKT EN
JE ENERGIE GEEFT
Vooral in de wintermaanden is
het heerlijk om aan de slag te
gaan met het maken van
diverse orojecten. Ik vind het
fijn om dan niet alles gelijk te
hoeven opruimen. Deze lijn
kan voor langere tijd op je
bureau blijven liggen zonder
dat hij je gaat vervelen. Je kunt
je dus helemaal uitleven met
het Stempels, inkt en papier.
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KLEINE CADEAUTJES

WENSKAARTEN

De Ombre cadeauzakjes zijn ideaal voor het
verpakken van kleine cadeautjes zoals sieraden
of cadeaubonnen. Je maakt de voorkant extra
speciaal door versieringen toe te voegen.

Je kunt met het designpapier je eigen
wenskaarten ontwerpen maar je kunt ook een
bijpassende kaart maken bij je
cadeauverpakking.

De krans is gemaakt door het uitgestanste
kader te halveren en delen deels over elkaar
heen te plakken. Het lichte gedeelte is
uitgestanst uit Shimmery Vellum in de kleur
Soft Succulent volgens dezelfde methode.
Het glimmertje in het vellum geeft een extra
mooi effect. Het Cotton Paper kun je
gebruiken als inpakpapier of als bescherming
van je cadeautje.

Dit is een kaart van 10,5 x 14,5 cm. Het front
is gemaakt door een stuk Soft Succulent te
stansen met een randstans uit de set. Het
groene vlak is versierd met stroken
designpapier. De afbeelding is afgedrukt,
uitgeknipt en op een stukje gekreukt Paper
Cotton geplakt. Daaronder is het uitgestanste,
kleine kader geplakt. De tekst is afgedrukt op
een strookje wit cardstock.
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Maak gebruik van sketces als
je het leuk vindt om te werken
met veel laagjes papier.

Het is ook leuk om je te richten
op cadeauverpakkingen. Kijk naar
doosjes en zakjes die je
misschien al in huis hebt.

Als een heel pak papier te veel
is voor jezelf dan kun je er ook
voor kiezen om dit te delen of
te ruilen met een vriendin.
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Simpel
Maar niet minder leuk

Voor mannen

Label

Kijk goed naar de prints

Kan ook als boekenlegger dienen

Voor jou

Dat verdient...

Kerstpost

De afbeeldingen uit de
stempelset komen uit de
Destinktive serie. Hierdoor
hebben de afbeeldingen een
zachte maar toch
gedetailleerde look.

Door de groentinten kun je
het designpapier ook met
diverse andere 'groene'
sets combineren.
Als je de prints goed
bekijkt dan zijn ze neutraal
genoeg om te gebruiken in
diverse thema's. Zo kun je
deze combinatie heel goed
gebruiken voor projecten
voor mannen.

Labels kun je heel makkelijk
maken door kaartkarton te
snijden op een gewenste
maat. Deze combinatie zou
zonder tekst of met een
andere tekst heel goed
kunnen dienen als
boekenlegger. Leuk bij een
boekenbon of een boek wat
je cadeau doet. De winter is
perfect om lekker met een
dekentje op de bank een
boek te lezen.

Stans een label uit wit
cardstock en druk de
afbeelding af. Kies een
bijpassende tekst uit dezelfde
set of een andere set uit je
eigen collectie.

Extra coördinerende producten:
Cadeauzakje: 155479 Ombre Gift Bags
Label 1: 155563 Tailor Made Tags
Label 2: 156801 Christmas Season Bundle, 158355 Plantenpost productpakket.
Label 3: 158607 Fantastische Feestdagen productpakket
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Mogelijkheden met de stempels
ONDERSTAANDE VOORBEELDEN HEB IK DE AFGELOPEN TIJD GEPLAATST OP MIJN INSTAGRAM EN
FACEBOOK PAGINA. BIJ DEZE VOORBEELDEN ZIE JE HOE GOED HET PAPIER KUNT COMBINEREN MET
ANDERE SETS, HOE HET COTTON PAPER KUNT VERWERKEN OP JE KAART EN DE MOGELIJKHEDEN DIE
JE HEBT MET DE STEMPELS.

Op dit moment ben ik het meest actief op Instagram. Ik post minimaal 5 keer per week
inspiratie. Als je me nog niet volgt en je vindt het leuk op me te gaan volgen, zoek me dan op
@carmen.morris
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Ik hoop dat je een idee hebt gekregen van de mogelijkheden met deze ontzettende gave
collectie. Als je er zelf mee aan de slag
wilt
gaan,en
dan
kun je de collectie
vanaf
2 november
Vaak
gedragen
de ceremonie
Muziek,
poëzie,
gebeden ofvia
wordt
soms
gevolgd
door
een
lezingen
van religieuze
mij bestellen. Dit kan via mail (info@carmenmorris.nl) of in mijn Stampin'
Up! Online
Store:
trouwreceptie.
teksten
of
literatuur.
carmenmorris.stampinup.net.
Een publiekelijke
huwelijkssluiting door een
autoriteit.
Bijzondere
Creatieve
groetjes,
trouwkleding

Carmen Morris

03

