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Houd mijn site en Alphen Magjezien
in de gaten voor nieuwe creatieve inspiratie!

www.illustratieenzo.nl

- oven 
 een klein camping oventje werkte  
 bij mij het beste, zet je naast je en  
 is lekker snel weer afgekoeld
- ketting of koord
- ringetjes 
- kettelstiften of nietstiften
 om de kralen op te hangen
- zwarte kralen
- tangetjes
 om de kralen en ringetjes te
 bevestigen

Kijk voor meer tips op mijn site:
https://www.illustratieenzo.nl/magjezien-krimpfolie

Ketting

krimpfolie...
Aan de slag met

- Witte krimpfolie
- permanente stiften,
 ik heb voor dit project Twinmarkers 
 van de Action gebruikt
- permanente zwarte fineliner
  Hema merkstift van 0,5mm
- lichtbak of een raam
- schaar
- perforator / gatentang
- zwaar plat voorwerp
 voor op je object als hij uit de   
 oven komt; dan koelt het plat af.

CREATIEF MET

Wat leuk dat je mijn handleiding
gedownload hebt om je eigen 
ketting te maken. 

Ik wens je veel plezier  met het 
werken met krimpfolie!

Yvonne Windhorst-Maaskant

Ik wil je er wel even op wijzen dat de 
illustraties alleen voor het maken van 
deze badges gebruikt mogen worden. In 
huiselijke sfeer; niet voor massaproductie 
of om er op andere manieren geld mee 
te verdienen! De rechten op de illustraties 
zijn van Illustratie en Zo.

Volg mij !

STAP 3- Knip uit 
STAP 4- Perforeer de gaatjes
STAP 5- Bak volgens de instructies op de verpakking
STAP 6- Gebruik een kettelstiftjje of nietstift om de kralen   
  van een oogje te voorzien
STAP 7 - Hang de zwarte kralen met een ringetje op
STAP 8- Doe een ketting of koord door de hanger

STAP 1- Leg de illustratie onder de folie en kleur in
STAP 2- Zet eerst de lange buitenlijnen van de
  driehoekjes op en archeer daarna de
  korte streepjes.
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