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Annan Information
Präglingspulver finns i olika färger, lite matt, lite glänsande, lite metallisk, lite vit - det är ett
bra sätt att lägga till dimensionen för ditt projekt, men använd fortfarande dina
favoritfrimärken samtidigt. Jag tänkte också omedelbart på "Födelsedag" kort, som en
uppsättning av tre filtade präglade ljus i roliga färger. Jag rengjorde suddgummi genom att
svepa den på mitt arbetsblad och flyttade sedan till nästa färg som var Gurka Krossa. Färdig
med Krylon Clear Gloss Spray Sealer och limmade på Hängsmycke. Jag hoppas att du lämnar
här känner dig inspirerad och redo att ta livet. Borrning och skruvögonanvisning längst ner på
denna sida. Jag ville bara lägga till en liten kontrast och föra in färgerna på björnen och
kortbasen. Jodi handskuren dessa löv, böjde dem med en benmall och lade dem runt
blomman med limpärlor (eller mer hetlim). Häll präglingspulveret över bläcket, var försiktig
för att täcka hela designen.
Vi slutade med att använda en glans svart folie för att sticka ut från det annars matta
vinstocksmaterialet. Skarpa, spetsiga verktyg som heter raffinörer används på framsidan för

att förfina den upplysta bilden. För matfärg använder jag Americolor Soft Gel Pastes. Hitta
fondant, cookie cutter, författare och gummistämplar i hantverksbutiken. Vad sägs om
bröllopsinbjudningar med våra initialer präglade. Ta en titt på listan över tekniker som finns i
tidigare utgåvor av Technique Junkie Newsletter: (Du kan behöva använda nedre
rullningsfältet för att se alla problem.). Tack så mycket för chansen att vinna detta generösa
pris.
Dekorera pappersservetter för födelsedagsfester, bröllop eller andra evenemang. 64. Stämpla
på tyg med tygfärg. Jag bor före dekoration vid användning av tjockare media, såsom
guldblad eller präglingspulver. Ett motiv skapas på pottytan med vax innan potten är borstat
eller nedsänkt i sin glid eller glasyr. Några förslag.? Du förklarade varje steg mycket bra.
Föreställ dig stämpling och gör ett vackert bröllopskort med vitt band som din bakgrund
istället för papper.
Det ser lite svårt ut, men resultatet är fantastiskt. Den färdiga ytan kan lämnas som den är, eller
förbättras ytterligare genom att gnugga bläck, kalkar eller andra färgämnen i ytan för att betona
konstruktionen. Om du aldrig har använt dessa verktyg tidigare så är det självklart en bra idé
att träna på lite papper först så att du får känslan av det. Å andra sidan kan du inte bara
knäppa en topp på en bläckkudde när du är färdig med stämpling. Här är några
problemlösningsråd: Med din gummistämpel uppåt på ett robust bord, tryck försiktigt på
bläckpatronen upprepade gånger upp och ner på stämpeldesignen tills du har en tunn, jämn
färgfärg över frimärksytan.
Jag tror att de skulle klä upp mina paket precis precis. Mina linjer är ungefär 1-1,5 cm från
varandra. Gitterplattan är helt klar. Kan inte nå loggens hörn med min tråd. Klippstänger, var
och en med ett fint diamantmönster överst. För mig är en ganska gitterplatta på egen hand
ganska slående och min personlig preferens är att göra inverterad stämpel teknik på en
bakgrund av en solid färg. Går till fem här ett försök ikväll som jag fortfarande har några
julkort att göra. Ditt första eller två lager kommer att se ojämnt ut när du bygger upp basfärjan.
Båda dessa material måste avfyras i ugnar vid olika temperaturer och för olika tidsmängder,
vilket resulterade i nödvändigheten att stämpla samma förpackning två gånger. Dessa
bearbetas med hjälp av hårdmetallverktyg i en dator numerisk styrning (cnc) maskin. Förlåt!
Om du redan har akvarellkritor-du är inte riktigt ute för att försöka. Bröllopsinbjudan mall
med silverfolie Fired upp för foliering. Applicera Spot Color Swatch till elementen i ditt lager.
Jag har haft lycka till att applicera Krylon i lätta munkar från åtminstone några meter bort och
sedan återvända efter att det är torrt att applicera en annan misting. Du kan täcka din spånskiva
med en färg eller använda färgdämpare för att svampa på formen, vilket ger en intressant
känslighetseffekt. Om den används på lätt kartong, blir den resulterande bilden ganska ljus
medan resultaten när den används på mörkare kartong är mörkare, mer levande. Vänligen se
min Faq-sida för att hitta information om upphovsrättslagar i ditt land. När du drar upp igen
lyfter vajern upp tvålen och lämnar en perfekt, snyggt definierad ås på ytan av tvålen. Vi är
frestade av sina vackra former, fascinerad av präglad tryckning gjord av nyskapande,
spetsteknologi och med användning av ovanliga material.
Embossing kan användas med textilier, papper och non-woven material som vävnadspapper,
vinyl eller läder. Sådana material innefattar men är inte begränsade till polymerer, ickejärnhaltiga material och elastomerer. Stämpelhölje förseglar på etiketter eller stansat papper 15.
Ett trubbigt föremål, såsom en skrivpenns botten eller lock, eller verktyg som pappersstubbar

kan användas för att hjälpa till med överföringen av konstruktionen. Denna typ av färg
kommer att ge en annorlunda effekt varje gång, beroende på vilka typer av färg som används
och sprickmedelstjocklek. Tomatbladet här är en doft av BrambleBerry. Rulla runt tandpetare
och säkra slutet med lim. 2 skikt Modgepodge för glans - sätt pärla på tandpetare och i lite
styrofoam för att torka. 101. Dekorativa keramiska plattor för visning. Om du lägger till lika
stora mängder vatten i färgen för att tona ut det, kan du måla ett fint tunt lager över din stencil.
Efter att ha sett några präglingsvideor på Instagram bestämde jag mig för att jag bara försökte
prägla. Den är känd som en vattenstämpelfärg, eftersom den stämplas på kartong, efterlämnar
den en subtil men lite mörkare bild, som ett vattenstämpel. Du kan kanske göra det med
fondant, vilket är mer som lekteg, men många föredrar smaken av kunglig glasyr över
fondant. En av de mest populära konstruktionerna med denna teknik är gitterplattan med
korsning av diagonala linjer som gör ett waferliknande mönster på toppen av tvålen. Allt du
gör är bara att borsta ditt ord eller fras med din Pentel Aquash vattenborstepenna (jag använde
Prang akvareller här).
Holografiska folier verkar vara silver före appliceringen, men de speglar faktiskt en mängd
olika färger tillbaka på betraktaren, vilket ger intrycket av en holograf eller regnbåge. Och jag
bor i den heta staden Austin, TX med min man Casey och våra 3 barn. Därför skriver jag och
frågar här att jag är i hopp om att få ett svar åtminstone. Här har jag präglat den direkt på
kortfronten för maximal påverkan. Jag tror att ett bättre alternativ för att skapa stickade band
är detta: Följ min detaljerade Goodnight Moon handledning HÄR. Några av våra kunder har
rapporterat viss framgång genom att använda uppvärmningsvätska som ersättning för glycerin,
men vi har inte verifierat detta. Tips: För att bögen ska ligga snyggt med svansarna som pekar
ner, skapar Jodi två slingor i bandet medan det fortfarande finns på spolen och knyter sedan
slingorna (kaninörrarna) i en knut. När en del av konstruktionen börjar smälta, se till att du
flyttar ditt värmeverktyg till nästa del för att försäkra dig om att pulvret inte bubblor eller
papperet inte missfärgas. Fixitive är generellt gjord för kalkar, men fungerar ok med vissa
typer av bläck, du vet bara om du testar det - en noggrann domino åt gången för att förhindra
några stora högar av misstag. De flesta specialpapper kan stämplas om du är medveten om
vilka färger som är bäst för belagda och obelagda papper.
Den här korta, snabba videon visar dig de tekniker som används för att skapa ett kort-i-etttenn. Dessa är bra för att dra ut text eller logotyper i en iögonfallande färg och textur. Å andra
sidan kan kallstämpling huvudsakligen ses på etiketter för dagligvaror, kemiska, farmaceutiska
och kosmetiska produkter. När du inte kan hitta den färg du vill ha för ditt kort, börja med ett
vitt eller ljuskänt kort. Det är en av de första frimärken som jag köpte när jag började stämpla
många månar sedan. Brusho techniuqes. Stampin Up-kort. Stämpla upp guld prägling.
Kortidéer. Stampin Up Ideas. Stampin Up vattenfärg. Cuttlekids video som visar hur man skär
filt (Martha of Cuttlebug-itis Yahoo-gruppberömelse lärde mig att smörja i fil eller kopiera
papper för bra skärning. Vill ha en metallisk regnbågseffekt på ditt bröllopsinbjudningar. Den
inverterade stämpeltekniken är en metod för prägling av ytan av tvål.

