
Zon & Zee (NL)

Benodigdheden:
• Linnenkarton wit LKK-A401 maat 13 x 26 cm dubbel gevouwen
• Sparkling Sheet blok 8.2045 blauw maat 6 x 12 cm
• Fantasy card 8.6840 licht blauw maat 6,5 x 8,5
• Paper Add-ons 8.8001
• Inkpad Large Memento Summer sky ME-000-604
• Papier Forever Friends The Good Life geel ruit maat 11 x 11 cm
• Dubbelzijdig klevend tape HJTape6 
• Foamtape HJTape2 
• Sandy Art dubbelzijdig klevend folie wit 1.0155 strook 2,5 x 8,5 + stuk 6 x 6 cm
• Sandy Art sjabloon zon
• Sandy Art toolset 1.0104
• Sandy Art sticky sticker 4.0302
• Sandy Art 3D Foamies 4.0330
• Sandy Art zand kleur 10, 15, 70, 155, 160, 190
• Sandy Art briljant geel glitterzand 5 
• Transparante sheet 3.1010 maat 6,5 x 8,5 cm
• Hobbydots STDM11D
• 6 pak Stickerset ABC diamond 3.9894

Neem een kader van de Paper Add-ons en kleur deze met lichtblauwe inkt en laat 
het drogen. Knip een golf rand langs de strook Sandy Art folie en plak deze horizon-
taal op het fantasy karton. Verwijder de  beschermlaag en strooi met behulp van het 
lepeltje vanaf neushoogte 2 verschillende kleuren geel zand. Neem de kwast, druk 
het zand goed aan en zorg dat echt ieder plekje folie bedekt is met zand. Borstel 
het dan schoon. Neem het stuk transparante sheet en plak deze met foamtape 
aan de binnenkant van het versierde kader. Zorg dat het foamtape rondom goed 
aansluit. Leg voorzichtig in het midden van fantasy card wat geel zand. Verwijder 
de beschermlagen van het foamtape op het kader en plak het voorzichtig op de op 
de fantasy card. Versier het kader met balletjes. Plak het sjabloon zon op een stuk 
dubbelzijdig klevend folie door 1 beschermlaag te verwijderen en kleur de ogen 
en de mond eerst met briljant geel glitterzand. Strooi nu een andere contrast kleur 
helemaal rondom de zon. Neem de kwast, druk het briljant glitter zand goed aan 
en borstel het schoon. Verwijder het sjabloon door de folie van het sjabloon af te 
trekken. Trek niet aan het sjabloon, want dan kan deze buigen. Kleur nu de zon he-
lemaal briljant geel, en druk alles goed aan. Veeg het schoon met de kwast en knip 
de zon rondom uit. Plak nu het gewenste deel links boven op de kaart door de 2e 
beschermlaag te verwijderen. Plak nu de verschillende kaartmaten op elkaar zoals 
op de foto. Plak er letter stickers op en versier de kaart met 3D foamies en Sticky 
stickers en werk het af met turkoois blauwe stickerlijnen.

Sun & Sea (ENG)

Materials:
• Card white LKK-A401 size 13 x 26 cm fold double
• Sparkling Sheet bloc 8.2045 blue size 6 x 12 cm
• Fantasy card 8.6840 light blue size 6,5 x 8,5
• Paper Add-ons 8.8001
• Inkpad Large Memento Summer sky ME-000-604
• Paper Forever Friends The Good Life yellow check size 11 x 11 cm
• Double sided adhesive tape 3.3190
• Foamtape 3.3000
• Sandy Art double sided adhesive foil white 1.0155 size 2,5 x 8,5 + piece 6 x 6 cm
• Sandy Art template sun 4.0001
• Sandy Art toolset 1.0104
• Sandy Art sticky sticker 4.0302
• Sandy Art 3D Foamies 4.0330
• Sandy Art sand color 10, 15, 70, 155, 160, 190
• Sandy Art briljant yellow glittersand 5.0005 
• Acetate sheet 3.1010 size 6,5 x 8,5 cm
• Hobbydots STDM11D
• Six-pack Stickerset ABC diamond 3.9894

Take a Paper Add-ons frame and color this with light blue ink and let it dry. Cut a 
wavy edge along the long piece of Sandy Art foil and stick it horizontally on the 
fantasy card by removing one layer. Remove the second protective layer and 
sprinkle 2 different colors yellow sand using the sand spoon. Take the brush, 
press down the sand to make sure the adhesive foil is completely covered with 
sand. Brush it clean. Take the acetate sheet, place it on the inside of the frame 
and stick it down all around with foam tape. Make sure the foam tape connects 
well at each corner. Place in the middle of the fantasy card some yellow sand. Re-
move the protective layers of foam tape on the frame and paste it carefully on the  
fantasy card. Decorate the frame with peel-off sticker rounds. Stick the template 
Sun on a piece of double-sided adhesive foil. and color the eyes and mouth fi rst 
with brilliant yellow glitter sand. Sprinkle now another contrasting colour all around 
the sun. Take the brush, press the brilliant glitter sand and brush it clean. Remove 
the template by removing the foil from the template. Do not pull the template, 
because it can bend. Colour now the sun completely with brilliant yellow, and 
make sure it is completely covered. Wipe it clean with the brush and cut out the 
sun. Stick the desired piece of the sun in the left corner of the card by removing 
the protective layer. Paste the different card sizes as shown on the picture. Apply 
the ABC stickers and decorate the card with 3D foamies and Sticky stickers and 
fi nish it off with turquoise blue sticker lines.
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