Uwielbiam exploding boxy!
Dzisiaj pokażę Wam tutorial na box z okazji Chrztu Świętego.
Do jego stworzenia użyłam różowej, matowej bazy #goatbox.
Do ozdobienia bazy wykorzystałam papiery z kolekcji
„Two become one” od Small wingels shop.

Z dwóch rodzajów arkuszy wycięłam po cztery kwadraty o wielkości 9,6*9,6 cm.
Delikatny beżowy deseń to mój wybór na zewnętrzne ścianki
(z tego samego papieru wycięłam taki sam piąty kwadrat na spód boxa),
na ścianki wewnątrz wybrałam mocno kwiatowy arkusz,
a podobne kwiaty ozdobią także wieczko.
Zwykle przy kolorowych bazach zostawiam delikatny margines,
tak żeby kolor boxa był widocznyjest wtedy pięknie podkreślony przez nakładany papier z kolekcji.

Z pasków papieru dodanych do kolekcji wycięłam kilka wianuszków i listków,
które potuszowałam oliwkowym tuszem Memento (wykrojnik i stemple Agateria).
Będą one wykorzystane do ozdobienia wieczka i wnętrza pudełka.

Najpierw wybrałam elementy do ozdobienia wieczka pudełka.
„Na płasko” przykleiłam serwetkę #goatbox oraz jeden z tuszowanych wianków,
natomiast drugim wiankiem oraz mniejszą serwetką podkleiłam tekturkę od #Tekturkowo,
umieszczając ją na wieczku na dystansach.
Kompozycję uzupełniłam pastelowymi kwiatkami,
wstążką oraz jutowym sznurkiem z uroczą zawieszką w kolorze srebrnym.

Następnie wybrałam elementy do środka boxa.
Na środek wybrałam kołyskę 3D od #Tekturkowo, część jej elementów potraktowałam
ulubionym Enamel Accents w kolorze białym
Na przyklejonych wiankach umocowałam kołyskę za pomocą kleju na gorąco,
ozdobiłam pastelowymi kwiatkami i listkami.
oraz mikrokulkami szklanymi, które przykleiłam na matowy heavy body gel.

Zostały już tylko ścianki!
Oprócz wianków, przygotowanych wcześniej, wydrukowałam napisy,
które wycięłam okrągłym wykrojnikiem i nakleiłam na większe koła w kolorze bazy,
potem przykleiłam je do przeciwległych ścianek na dystansowych kostkach,
na wiankach dodałam kilka małych sweetheartów.
Na pozostałych dwóch ściankach znalazły się kieszonki,
które zrobiłam z prostokątów o wymiarze 6cm x 9,6cm, dociętych dziurkaczem.
Kieszonki dodatkowo ozdobiłam scrapkami. W jednej z nich znalazły się życzenia.

Jeszcze tylko delikatna, koronkowa kołderka i uroczy exploding box na Chrzest Święty gotowy!

