
ENG - Peel-off stickers & Sandy Art®

Make this gorgeous glitter card and use your Mandalistick peel-off stick-
ers as pattern to colour in. Easy to do and with a beautiful effect.

What you need:
•  Green Card stock size 13,5 x 27cm / 5.3” x 10,6”
•  Sandy Art® white self-adhesive foil 1.0155 size 11,5 x 11,5cm / 4.5” x 4.5”
•  Mandalistick large peel off sticker 3.9252 black
•  Sandy Art® briljant glitter colours 5.0009 / 5.0015 / 5.0001 / 5.0005
•  Sandy Art® sand colours 0.0035 / 0.0155
•  Sandy Art® toolset 1.0104

Take a piece of double-sided adhesive foil. Remove the protective 
layer from the foil and put the peel-off sticker corners on it and  make 
a square pattern. Also place the decorative dots before yoy start 
sprinkling the  sand. Fill the whole sticker with sand in various colours 
using the handy sand spoon. Leave the sand until the whole sticker 
has been coloured in. When you have filled all parts of the sticker, 
you press the sand firmly with the brush and shake the superfluous 
sand off the foil. Remove the second protective layer and stick it onto 
your card. If some sand has landed in the wrong places, you can 
correct this by scraping off the sand with the liner and filling this piece 
with sand of the right colour.

Tip:
If you have a large sticker or diffi culties sticking the peel-off stickers on 
the foil at once , proceed as follows: Put the protective layer that you 
removed from the foil on the table with the smooth side up and put the 
sticker on it with the adhesive side up. Check that the sticker is level and 
then place the adhesive foil onto the sticker. This prevents a large sticker 
from becoming crumpled when it is stuck and you can change your 
design existing from different peel-off’s easily.  

NL - Peel-off stickers en Sandy Art®

Maak deze prachtige glitter kaart en gebruik hiervoor de Mandalistick peel-off 
stickers als patroon om in te kleuren. Gemakkelijk en met een prachtig resultaat.

Benodigdheden:
•  Groen karton maat 13,5 x 27cm 
•  Sandy Art® wit dubbelzijdig  klevend folie 1.0155 maat  11,5 x 11,5cm 
•  Mandalistick large peel- off sticker 3.9252 zwart
•  Sandy Art® briljant glitter zand kleuren 5.0009 / 5.0015 / 5.0001 / 5.0005
•  Sandy Art® zand kleuren 0.0035 / 0.0155
•  Sandy Art® gereedschap set 1.0104

Neem een stuk dubbelzijdig klevend folie. Verwijder de bescherm-
laag van de folie en plak de contour stickers in een vierkant patroon  
erop. Breng ook de zwarte cirkels aan alvorens zand te strooien. Vul 
de gehele sticker op met diverse kleuren zand. Gebruik hierbij het 
handige zand lepeltje. Laat al het zand liggen tot de gehele sticker 
is ingekleurd Als je alle delen van de sticker hebt ingevuld druk je 
het zand goed aan met de kwast. Schud het overtollige zand van de 
folie. Als er wat zand op de verkeerde plekken gekomen is, kun je 
dit herstellen door het zand weg te krabben met de liner en dit stukje 
opnieuw met de juiste kleur zand in te vullen. Verwijder de bescherm-
laag en plak de sticker op een kaart. 

Tip:
Heb je een grote sticker of meerdere kleine stickers, werk dan als volgt: 
leg de beschermlaag die je van de folie afgehaald hebt met de gladde 
kant naar boven op de tafel. Leg hierop de stickers met de klevende kant 
naar boven. Kijk of de stickers mooi vlak liggen en plak dan de klevende 
folie op de sticker. Op deze manier voorkom je dat een grote sticker gaat 
kreukelen bij het opplakken en kun je het patroon van meerdere stickers 
netjes neerleggen zonder dat ze meteen vast zitten.


