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ENJOY SPRING

Lentekriebels, dat is het gevoel 
dat ik kreeg bij het tekenen van 
deze collectie. En dat gevoel wil 
ik jullie ook graag meegeven 
als je ermee aan de slag gaat.
Het gevoel van een 
zachtblazend briesje met zo'n 
lekkere voorjaarsgeur, vogels 
die hun nestje bouwen en 
mensen die profiteren van de 
eerste warme zonnestralen.
Want je wilt natuurlijk naar 
buiten! We hebben zo lang 
binnen gezeten dat je nu met 
de langer wordende dagen wilt 
gaan genieten van fladderende 
vlinders, springende lammetjes 
en bloesem die uit de knop 
komt. Herken je het gevoel al?
Ik vind het elk jaar weer 
een wonder, die natuur die 
uit de winterslaap komt. 
Dat alles weer kleur krijgt 
en de vogels weer zingen.
Daarom een kleurrijke 
collectie waarin je al deze 
elementen terug vindt. 
Maak handig gebruik van 
de voorbeeldcreaties in deze 
uitgave of geef er je eigen 
draai aan. Ik ben benieuwd 
naar al het moois dat jullie 
ermee gaan maken!

Liefs, Amy

4 AMY DESIGN - J

Het voorjaar is natuurlijk typisch de tijd van jonge eendjes, koeien 
terug in de wei, vogelnestjes en meer dan dat moois. Je vindt het 
allemaal terug in de nieuwe collectie van Amy Design.

Enjoy Spring

Ooievaar
Benodigdheden
•  Card Deco Linnen karton:

#01 wit 14,8 x 21 cm,
#16 roze 14,3 x 10 cm,
4,7 x 14,3 cm, restkarton:
#12 koffiebruin,
#16 roze, #22 groen

•  Amy Design Paperpack:
ADPP10039 Enjoy Spring
9,5 x 13,8 cm, 4,2 x 13,8 cm

•  Amy Design knipvel:
CD11654 Birds

•  Card Deco Pure Ink:
CDEIPU008 Candy Pink

• Card Deco Essentials Pearls:
CDEAP008 Bright Pink (2x)

•  Crafts Too Sponge Finger
Daubers Case: CT21975

Tulpenlabel
Benodigdheden
• Card Deco Linnen karton:

#53 taupe 14,8 x 21 cm, restkarton:
#16 roze, #26 zachtblauw, #53 taupe

• Amy Design Paperpack:
ADPP10039 Enjoy Spring 10 x 14,3 cm

• Amy Design knipvel:
CD11653 Bouquets of Tulips

• Amy Design Dies:
ADD10241 Leaf Circle

• Card Deco Essentials Cutting Dies:
CDECD0075 Label Straight

• Card Deco Essentials Pearls:
CDEAP009 Red,
CDEAP001 White

•  Hobbydots: 
007 Mirror Candy STDM073

• Artiste Gel Pen Trio:
DOA 855100 Gold, Silver, White              

• Staedtler Triplus Fineliners: 334 SB20
• satijnlint: wit, 20 cm
• Jute touw: PMA 174171

Naturel Jute Set

Werkwijze
1  Stans de Leaf Circle, de bloemen 

en het label volgens voorbeeld. 
2  Kleur de hartjes van de 

bloemen met de Fineliners. 
3  Plak op het label hier en daar 

wat Hobbydots, rijg lint door 
het oogje en knoop het lint 
vast met een stukje touw. 

4  Plak alle delen volgens voorbeeld 
op het dubbelgevouwen karton. 
Breng details aan met witte gelpen 
en werk de kaart af met parels.   

Werkwijze
1  Stans de takjes, blaadjes 

en bloemen uit restkarton. 
2  Kleur de hartjes van 

de bloemen met inkt. 
3  Vouw het witte karton 

dubbel en vouw de 
voorkant op de helft terug.

4  Plak alle delen volgens 
voorbeeld op de kaart 
en werk af met parels.  




