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Benodigd materiaal:

Embossing sjablonen
Embossing lichtkast
Papier, folie, etc.

Benodigd gereedschap:

Reliëfpen
Eventueel föhn

Basisinstructies Embossing 
stempeltechniek

Met de embossing stempeltechniek kun je geweldige 
motieven of structuren op papier, folie, metaal of an-
dere zachte materialen stempelen. Het is eenvoudig 
en kan zelfs door kleine kinderen worden gebruikt. 

Het reliëfachtige plaatje kan daarna nog met embos-
sing poeder worden verfraaid.

En zo gaat het in zijn werk:

Stap 1:

Kies eerst een sjabloon uit en leg deze daarna op de embossing lichtbak, 
deze kun je tegelijkertijd aanzetten.

Stap 2:

Op de sjabloon leg je een stuk papier, dat je mooi vindt. Natuurlijk kun 
je ook een bestempeld stuk papier c.q. een zacht stuk metaalfolie ge-
bruiken. Nu teken je de randen van de sjabloon met een reliëfstift (em-
bossingpen) na. Voor grote gebieden kun je een pen met een brede kogel 
gebruiken, voor kleine gebieden en lijnen gebruik je een dunne.

Eventueel Embossing Dual 
Pen c.q. stempelkussen
Houten stempel
Embossing poeder
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Stap 3:

Wanneer je klaar bent met het reliëf, neem je het papier van de lichtbak 
en draait het om. Nu kun je nog met verf, embossing poeder (kijk hier-
voor naar de basisinstructies van embossing), decoratiesteentjes, glitter 
steentjes of dergelijke je motief versieren en verfraaien.

Stap 4:

Wil je een kaart versieren, kun je het beste gebruik maken van kartel-
scharen en verschillende soorten papier en kleuren. Je kunt je fantasie 
de vrije loop laten.
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