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Iedereen kan stempelen, maar stempelen met je 
eigen stempels is het allerleukst. En wat heel fijn is: 
het is helemaal niet moeilijk om je eigen stempels te 
maken. In dit boek ga ik je uitleggen hoe dat moet en 
wat je allemaal met die stempels kunt doen.

Je hoeft er niet goed voor te kunnen tekenen, een sim
pele vorm kan al een prachtige stempel opleveren. 
Met een simpele stempel kun je postpapier, etiketten 
en schriftjes een persoonlijk tintje geven. Je kunt er 
kaarten, uitnodigingen, je eigen cadeaupapier of 
mooie placemats voor de hele familie mee maken.
Alles wat je nodig hebt is een zelfgemaakte stempel, 
een stempelkussen en iets om op te stempelen.
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Je hebt niet veel nodig, het 
materiaal hieronder is genoeg 
om je eerste stempels te maken.

Papier

Simpel kopieerpapier of transparant 
papier is het handigst.

Potlood

Potloden variëren in zachtheid: het hardst is H, 
HB is gemiddeld en prima geschikt voor je stempel
tekening, maar nog beter is 2B of nóg zachter.

Gum

De gum, dat wordt de stempel. Je kunt overal gummen 
kopen en ze zijn haast allemaal geschikt om een stempel 
van te maken. Ik koop ze zelf meestal bij de Action of de 
Hema. Je kunt ook grotere rubberplaten kopen via inter
net, onder andere van het Amerikaanse merk Speedball; 
het roze Speedy Carve is heel fijn om in te gutsen.

Linogutsjes 

Deze zitten vaak in een setje met vijf losse gutsjes en 
een houder. 
Gutsje 1 is het smalst en 5 het breedst.
Gutsjes zijn te koop in hobby of kunstenaarsbe
nodigdhedenwinkels en je kunt ze ook op internet 
bestellen. Bekende merken zijn:  Abig, Tif, Essdee en 
Speedball.

Scherp mesje

Hiervoor kun je een simpel aardappelmesje 
gebruiken.
Pas goed op! Zorg dat er een volwassene in de buurt is 
om je hierbij te helpen.

Stempelkussen

Er zijn heel veel soorten stempelkussens in de handel. 
Bij de kantoorboek handel hebben ze meestal vier 
soorten: zwart, rood, blauw en groen.
Bij sommige hobbywinkels en bij speciale 
stempelwinkels vind je bijzondere stempelkussens. 
Sommige zijn geschikt om ook op andere materialen 
te stempelen, zoals op textiel of plastic. Je kunt ook je 
eigen stempelkussen maken met een plat sponsje en 
wat ecoline of acrylverf. 

Vochtig doekje

Om je stempel tussendoor of na gebruik weer schoon 
te maken kun je hem schoon deppen op een vochtig 
doekje dat je op een bord legt.




