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Benodigdheden kaart Halloween: 
 
Benodigde materialen: 
- stickervel 1.0810 alfabet  
- stickervel 1.2300 pompoen  
- stickervel 1.4200 lijnen en hoekjes  
- dubbelzijdig klevend folie wit of transparant  
- verschillende kleuren Sandy Art® zand naar 
keuze.  
- Sandy Art® lepel, liner, kwast. 
- wol en raffia in natuurlijke bijpassende kleu-
ren 
- glue drops 8mm 3.3158  
 
Gebruikte maten kaart karton: 
- beige 13 x 26 (voor vierkante kaart 13 x 
13) 
- bruin 12,4 x 12,4 en 12,4 x 4 
- zalm 11,8 x 10 en 2 x 2 (4x)      
- donkergroen 10,5 x 8,5 
- oranje 10 x 8 en 2,2 x 2,2 (4x) 

Algemene werkbeschrijving voor het inkleuren van een contour sticker  
Neem een stuk dubbelzijdig klevend folie. Verwijder de beschermlaag van de folie en 
plak de contour sticker erop.  
Tip: Heb je een grote sticker werk dan als volgt: leg de beschermlaag die je van de fo-
lie afgehaald hebt met de gladde kant naar boven op de tafel. Leg hierop de sticker met 
de klevende kant naar boven. Kijk of de sticker mooi vlak ligt en plak dan de klevende 
folie op de sticker. Op deze manier voorkom je dat een grote sticker gaat kreukelen bij 
het opplakken.  
Vul de gehele sticker op met diverse kleuren zand. Gebruik hierbij het handige zand le-
peltje. Laat al het zand liggen tot de gehele sticker is ingekleurd. Als je wat zand knoeit 
of buiten de lijntjes gaat, maakt dit niet uit. Als je alle delen van de sticker hebt inge-
vuld druk je het zand goed aan met de kwast. Schud het overtollige zand van de folie. 
Knip al het overtollige folie weg en je hebt een prachtig sticker.  
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 beschermlaag en plak de sticker op een kaart, transparante sheet 
of een ander voorwerp. Als je dubbelzijdig klevend folie transparant hebt gebruikt en je 
plakt de sticker op een sheet dan blijft het een transparante effect geven. 
De kaart   
Vouw van de kaart 13 x 13 de voorkant precies door midden zodat deze naar buiten toe 
kan vouwen.  
Plak de verschillende kaartmaten op de 2 bruine onderkaarten volgens de foto. 
Plak nu de vierkante bruine kaart op de gevouwen helft van de kaart en het opleg 
strook je met gluedrops op de binnen zijde zodat de kaart kan staan. 
Werk het leuk af met de stickertekst en hoekjes en de wol of het raffia.   

Een overzicht van alle 
Sandy Art® producten 
is te vinden op de web-
site; jejeprodukt.nl  

 www.jejeprodukt.nl  / info@jejeprodukt.nl 
Verlengde Zuiderloswal 12, 1216BX, Hilversum   
Tel: + 31 35 6246732   Fax: + 31 35 6220224     

 bestel onze producten online: 
www.JEJEshop.nl 


