Nieuwe artikelen februari 2014
Snijstencils teksten

Stencil Tape

Deze drie pakkende teksten kunnen
natuurlijk niet ontbreken in de
collectie van de kaartenmaaksters,
Hoera, Liefs en Bedankt spreken voorr
zich.

Non-permanente tape,
laat geen restjes achter op
het papier, ideaal om de
stencils tijdelijk vast te
plakken.

6002/0297
Hoera

6002/0298
Liefs

6002/0299
Bedankt

6500/0110
10 m x 19 mm

Cutting & Embossing

Gerti’s Flowers

Wat een briljante rand is het weer deze
maand in de Noor! Design blauwe stencils
serie! Wij kunnen er in ieder geval geen
genoeg van krijgen!
jg

Twee werkelijk schitterende nieuwe stencils in de serie van
Gerti! Kijk eens wat een prachtig voorbeeld er mee gemaakt is!

6002/0314

Babyy

6002/0312

6002/0313

Met materialen voor heel
veel originele kaarten.

9100/0005

https://www.facebook.com/joycraftsnl
joycrafftsnll
http://joycraftsnl.blogspot.nl
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Fashion
Fashion, natuurlijk ook op kaarten, wat een
prachtige combinaties zijn er te maken met deze
vier stencils en de vier bijpassende stempels!

6002/0318

6002/0319

6002/0320

6002/0321

Clear stamps Fashion

6410/0028

6410/0065

6410/0088

6410/0089
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Vintage Flourishes

Cutting Stencil Flags & Owl

Een uitbreiding op onze mooie en scherp
geprijsde flourishes, deze blaadjes zijn van
alle jaargetijden!

Maak je eigen uil uit foam in een handomdraai met deze
vier nieuwe stencils, daarnaast ook prachtig als losse
decoraties.

6003/0037

6002/3001

6003/0038

6002/3002

MDF label
Een mooi MDF label, klaar om
gepimpt te worden!

6200/0153

Clear Stamps Sherri Baldy
Na het succes van de eerste twee stempels en de
knipvellen nu nieuwe Clear stamps van Sherri!

6410/0903

6410/0904

6002/3003

6002/3004
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Daubers

Clear Stamps
Floral Ladies

Drie losse daubers en een handig Dauber doosje (incl 3 daubers),
perfect voor het inkleuren van je decoraties.

Je ziet het op veel plaatsen, mixed media, deze floral
ladies zijn er uitermate geschikt voor!

6200/0220

6410/0071

6410/0076

6200/0221

Spring Paper bloc
Natuurlijk een nieuw papierbloc op het handige 15 x 30 cm formaat,
met de koude dagen voor de deur denken wij alvast aan de lente!

Cll St
Clear
Stamps
Scrabble
Wie heeft het niet gespeeld,
dus super herkenbaar deze
letters, nu als stempel.

6410/0079

6011/0308
30 x 15 cm

