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Notitieboekje
... met embossing
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Benodigd materiaal:

- notitieboek met uitgestantste passe-partout
- knutselblok scrapbooking
- lijm
- embossing stempel babyvoeten
- embossing stempelkussen
- embossing poeder goud
- lakstift in goud
- brads & ribbons romantiek

Benodigd gereedschap:

- knutselmes
- schaar
- föhn (warme lucht)

Notitieboekje
... met embossing

Dit notitieboekje is zeer geschikt als een geschenk 
voor de volgende generatie. Het is gemakkelijk na 

te knutselen en het kost niet veel tijd.
Aduis wenst je veel plezier bij het naknutselen!

En zo wordt hij gemaakt:
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Notitieboekje
... met embossing

Stap 1

Stap 2
Embossing

Stap 3

Stap 4

Als eerste moet je de voorkant van het notitie-
boekje met scrapbooking–papier beplakken. Daarna 
snijd je drie kleine rechthoeken welke even groot 
zijn als de grootte van de passe-partout uitstan-
zingen uit. Aansluitend plak je de drie kleine recht-
hoeken op de binnenkant van het notitieboekje.

Druk de voeten op het stempelkussen en breng 
ze over op het middelste stuk papier en be-
strooi ze onmiddellijk met het embossing poe-
der. Het overtollige poeder schud je vervolgens 
terug in het potje. Het motief moet je nu met 
de föhn (warme lucht) föhnen.

Tot slot schrijf je nog de naam en de datum met de gouden lakstift in 
de beide lege vakjes. De brads kun je als versiering erop plakken.
Klaar is je geschenk voor de volgende generatie.




