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1.
S  nijd een dubbele blauwe kaart van 14 x 15 cm en twee vierkanten: wit 
13 x 14 cm en dessinpapier 12,5 x 13,5 cm. Snijd een wit vierkant van 
11,5 x 11,5 cm en embos het met de Design Folder. Snijd twee witte 
stroken: 5 x 13 cm en 3,5 x 13 cm en knip de randen golvend. Plak ach-
ter de hoge rand de Holland horizon. Plak alle delen op elkaar. Knip het 
plaatje uit, mat op blauw karton en plak het daarna op de kaart. Stans/
embos de huisjes uit blauw en cerise karton, knip de delen uit en plak 
ze op elkaar. Plak de huisjes met boompjes en lantaarn op de kaart. 
Werk de kaart af met een strik, bedel, tekst en sneeuw.

2.
Snijd een dubbele blauwe kaart van 15 x 15 cm en twee vierkanten: 
dessinpapier 13,5 x 13,5 cm en wit 12 x 12 cm. Embos de witte kaart 
met de Design Folder. Knip het plaatje uit en plak alle delen op elkaar. 
Stans/embos de huisjes uit blauw en cerise, knip de delen uit en plak 
ze op elkaar. Plak de huisjes met het boompje en de lantaarn op de 
kaart. Stans twee hertjes uit en plak ze met het boompje op de kaart. 
Werk de kaart af met een strik, bedel, sterren en sneeuw.

3.
Snijd twee blauwe stroken: 12,5 x 17 cm en 7,5 x 15 cm (standaard 
voor de achterkant) en ril vouwen op 5 cm en 10 cm, snijd de fl apjes 
iets schuin af. Plak het middengedeelte vast op de achterkant van 
de kaart. Snijd twee rechthoeken: wit 11,5 x 16 cm en dessinpapier 
11 x 15,5 cm. Snijd twee witte stroken van 12 x 16 cm en embos de 
rechterkant met de Design Folder; knip een hoge en lage rand uit. Plak 
achter de hoge strook de Holland horizon en achter de lage strook een 
boompje. Plak alle delen op elkaar. Stans een blauwe cirkel met sierrand 
en een gladde witte van 8,5 cm Ø. Knip het plaatje uit, plak alle delen 
op elkaar en daarna op de kaart. Stans/embos de huisjes uit cerise en 
blauw; knip de delen uit en plak ze op elkaar. Plak de huisjes en boom-
pjes op de kaart. Werk de kaart af met een ster en een strik met bedel 
en breng sneeuw aan.

1.
Knip/snijd het patroon uit wit karton en doorzichtige sheet. Snijd des-
sinpapier van 17,5 x 14,5 cm en van 15 x 11,5 cm voor de achterwand 
en plak op. Snijd dessinpapier van 4,5 x 14,5 cm voor de luiken naast 
het raam en plak op. Snijd dessinpapier van 17,5 x 14,5 cm voor de 
voorkant en snijd hier de opening voor een raam van 14,5 x 9,7 cm 
uit. Snijd een grijs kader met een binnenrand van 14,9 x 9,8 cm en 
een buitenrand van 15,4 x 10,3 cm als raamkozijn en plak het om het 
raam heen. Snijd doorzichtige sheet van 17,5 x 14,5 cm en plak dit 
als raam in de binnenkant. Snijd twee stroken dessinpapier van 17,7 
x 0,8 cm voor de schappen, plak er één op de achterwand en één op 
het doorzichtige sheet. Stans verschillende taartjes en cupcakes uit en 
plak deze net boven de schappen op de achterwand en het doorzichtige 
sheet. Plak nu het doorzichtige sheet tussen de naar voren gevouwen 
delen van de achterwand. Knip volgens patroon strookjes uit anjerwit 
karton en dessinpapier en decoreer hiermee het zonnescherm, laat dit 
geheel goed drogen alvorens het om te vouwen. Snijd een grijs strookje 
van 17,5 x 0,2 cm en plak het net boven de bovenste vouwlijn van het 
zonnescherm. Plak het geheel hierna net boven het raam op de kaart. 
Werk verder af.

2.
N  eem een cellofaan-kaartenzakje van 12,8 x 19,3 cm, knip het op 12 
cm hoogte af. Stans confetti uit anjerwit, bloesem en cerise karton en 
dessinpapier, doe dit samen met de zilverkleurige sterren in het zakje 
en plak het aan de bovenkant goed dicht. Snijd een kaartje van 13,5 
x 5,5 cm en vouw het om de bovenrand. Plak er cerise karton van 13 
x 5 cm op. Snijd dessinpapier van 12,5 x 4,5 cm, bewerk het met de 
distress tool en plak het daarna op. Werk het zakje verder af.
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Voorzijde / front: 15 x 28 cm

15 x 10 cm
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doorzichtige sheet midden / transparent sheet centre: 21 x 15 cm 
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basis zonnescherm / basic sun screen: 17,5 x 6,5 cm
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Neem h    et patroon over op wit, zwart en zilverkleurig karton. Plak de kaart in elkaar met het vel-
lum ertussen. Voor het contrast met het vellum kan in de binnenkant van de kaart een stuk grijs 
karton geplakt worden. Snijd grijs karton van 13,5 x 10 cm, ril op 1,5 cm en vouw een strookje 
om, plak dit aan het strookje in de binnenkant. Zo kan eráchter worden geschreven en ervóór 
een (nep) waxinelichtje worden gezet. Scheur een paar witte strookjes papier, plak deze op de 

lantaarn en bewerk ze met Stickles frosted lace. Stans de 
vogeltjes uit wit, rood, licht- en donkergroen, zwart en 
oranje karton en plak ze in elkaar. Stans de poinsettia en 
helleborus bloemen uit dessinpapier en plak ze in elkaar. 
Stans de banners uit vellum en dessinpapier en stempel 
de teksten erop. Stans de kerstman uit anjerwit, wit, 
rood, zalmroze en zwart karton en plak hem in elkaar. 
Stempel met witte inkt sneeuwvlokken op het vellum van 
de lantaarn. Maak een strik van jute touw en plak deze 
op. Plak de banner er gedeeltelijk overheen en bevestig 
de poinsettia bovenop. Plak de vogeltjes ertussen en de 
helleborus en kerstman bovenin. Werk de kaart verder af.
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1.
Snijd van kraftkarton een topvouwkaart van 11,5 x 15 cm. Snijd des-
sinpapier van 10 x 15 cm en mat op anjerwit. Stans uit kraftkarton van 
9,5 x 14 cm een postzegelvorm en gebruik hier het frame van. Embos 
anjerwit karton van 7,5 x 12 cm met de Design Folder met takken en 
blaadjes en bewerk met distressinkt; mat op dessinpapier. Stans bloe-
men uit dessinpapier en bladeren uit kraftkarton. Steek een brad door 
de bloemen. Stempel een tekst op kraftkarton, snijd er een labeltje van 
en strik er lint en button twine door. 

2.
  Snijd van kraftkarton een topvouwkaart van 13 x 13 cm. Snijd dessinpa-
pier van 11 x 11 cm en mat op ander dessinpapier en anjerwit. Embos 
de Design Folder met ballonnen op anjerwit van 9,5 x 9,5 cm; bewerk 
met distressinkt en mat op dessinpapier. Stans een olifant en bewerk de 
randjes heel licht met distressinkt. Maak een strik van button twine en 
bevestig de olifant op de kaart. Stans het bloemetje uit dessinpapier, 
steek er een brad door en bevestig het op de olifant. Strik lint door een 
knoop. Bevestig de knoop op een uitgestanste cirkel van dessinpapier 
en kraftkarton. Stempel een tekst op kraftkarton, snijd er een labeltje 
van en strik het met button twine aan het lint.

3.
Snijd van   kraftkarton een topvouwkaart van 10,5 x 15 cm. Stans uit 
anjerwit 2x een postzegelvorm. Snijd 2x dessinpapier van 7,5 x 12 cm 
en plak het op de uitgestanste postzegelvormen. Embos de Design Fol-
der met bloemen op wit karton en bewerk met distressinkt. Stans een 
bloem en bevestig meeldraden in het hart. Stans bladeren en bewerk 
ze met distressinkt. Stans twee vlinders uit dessinpapier, stempel een 
vlinder en bevestig deze op uitgestanste vlinders. Stempel een tekst 
op kraftkarton, snijd er een labeltje van, strik er zijden kant en button 
twine door. 

Stap-voor-stap
Stap 1:
Materialen:
Design Folder, Distress inkt, Kaartenkarton, Foampads
Bewerk wit karton met de Design Folder. 

Stap 2: 
Bewerk met een klein stukje van de foampad het geëmboste gedeelte 
met (groene) distressinkt.

Stap 3:
Bewerk met een klein stukje van de foampad het andere geëmboste 
gedeelte met (roze) distressinkt.

1.
Snijd   een dubbele witte kaart van 15 x 11 cm en rond twee hoekjes af 
met een hoekpons. Snijd dessinpapier van 15 x 4 cm en plak dit op de 
kaart. Stans COL1388 (Fotoframe) 2x uit zwart karton, hang de frames 
met een wasknijpertje aan een stuk jute touw en plak het vast. Stans 
COL1387 (Eline’s Baby) 2x uit huidkleurig karton en plak de onderdelen 
met 3D-foamblokjes op, zodat er wat diepte ontstaat. Plak wiebeloogjes 
op de gezichtjes. Stans het bloemetje uit dessinpapier en plak het met 
een gem in het midden op. Stans het mutsje uit dessinpapier en kurk 
en plak de onderdelen op. Stempel tekstjes onder de frames. Stans het 
‘&’ teken (COL1389) uit kurk en plak op. Stempel een tekst met de let-
ters van CS0921 (Patchwork Alfabet) op dessinpapier, knip de letters uit 
en plak ze met 3D-foamblokjes op.

2.
Sn  ijd   een dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm. Plak er dessinpapier 
van 11,5 x 11,5 cm op. Stans het schaap (COL1385) 2x uit wit karton 
en kraftkarton en plak de onderdelen met 3D-foamblokjes op, zodat er 
wat diepte ontstaat. Plak wiebeloogjes op de snuit. Stans het wolkje 
behorende bij COL1385 (Eline’s schaap) uit de voorkant van de kaart. 
Plak het wolkje dat overblijft aan de andere kant op met 3D-foamblok-
jes. Stans de maan uit dessinpapier en plak deze ook met 3D-foamblok-
jes op. Druk de stempel behorende bij COL1381 (ooievaar) af op de plek 
waar het wolkje uitgestanst is en plak een diamond gem in het midden. 

3.
Snijd e  en dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm. Plak er dessinpapier 
van 11,5 x 11,5 cm op. Stans COL1388 (Fotoframe) uit zwart karton 
en plak dit op. Stans de olifant (COL1384) uit grijs karton en plak de 
onderdelen met 3D-foamblokjes op, zodat er wat diepte ontstaat. Plak 
wiebeloogjes op de snuit. Stans het bloemetje uit dessinpapier en plak 
het met een gem in het midden op. Stans het ballonnetje uit verschil-
lende velletjes dessinpapier, knoop er scrapper’s fl oss aan en plak ze 
met 3D-foamblokjes op. Stempel een gedeelte van de tekst binnen het 
frame. Stempel patchworkletters (CS0921) op dessinpapier, knip ze uit 
en plak ze met 3D-foamblokjes op. Plak nog wat gems in de hoek. 

4.
Snijd e e  n dubbele witte kaart van 15 x 11 cm en rond de hoekjes af met 
een hoekpons. Plak er dessinpapier van 11 x 6 cm op. Stans een cirkel 
met sierrand en een gladde cirkel uit dessinpapier en plak ze op. Stans 
de giraf (COL1386) uit geel karton en kraftkarton en plak de onderdelen 
met 3D-foamblokjes op, zodat er wat diepte ontstaat. Plak wiebeloogjes 
op het snuitje. Stans het sjaaltje uit dessinpapier, strik scrapper’s fl oss 
aan de knoop en plak dit ook op. Stans het ballonnetje van COL1384 
(Eline’s olifant) uit verschillende velletjes dessinpapier, knoop er scrap-
per’s fl oss aan en plak ze met 3D-foamblokjes op. Stempel een gedeelte 
van de tekst binnen de cirkel. Stempel een tekst met de letters van 
CS0921 (Patchwork Alfabet) op dessinpapier, knip de letters uit en plak 
ze met 3D-foamblokjes op. 
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Algemene werkwij  ze:
Stans de pop-upblokjes uit dezelfde kleuren karton als de uitgestanste 
fi guren. Plak ze achter de delen op de ondergrond van de kaart. 
De randen van het dessinpapier en de witte uitgestanste fi guren zijn 
bewerkt met distressinkt pumice stone, de bruine fi guren met vintage 
photo en de groene met peeled paint.

1.
Snijd roo  d lacquer karton van 21 x 14,5 cm en ril een vouw op 14,5 
cm. Snijd een hagelwit vierkant van 13,9 x 13,9 cm (bovenkant) en een 
rechthoek van 13,9 x 5,9 cm (onderkant). Snijd uit dessinpapier een 
vierkant van 13,6 x 13,6 cm (bovenkant) en een rechthoek van 13,6 x 
5,6 cm (onderkant). Stans het hek en de sleutel (CR1304) uit Metal-
lic metallic en bind de sleutel met een stukje touw aan het hek. Stans 
de klimop (CR1253) en 2x het gras (LR0360) uit zilvergrijs. Stans het 
tuinbeeld (CR1301) uit olijfgroen en wit kraftkarton en plak ze iets 
verspringend op elkaar. Stans de vogels (LR0351 en LR0204) en vlinder 
(LR0261) uit hagelwit. Stans de bloempotten (CR1303) uit rood lacquer, 
de buxusboompjes uit olijfgroen, de buxusbolletjes uit legergroen en de 
stammetjes uit bruin kraftkarton. Stans het hek en de vogel (LR0205) 
en de plantensteker (COL1346) uit bruin kraftkarton. Stans de bladeren 
(DF3141) uit legergroen en de gieter (LR0260) uit Metallic steel. Stans 
de poezen (COL1383) en hond (LR0339) uit zwart kraftkarton en schuur 
het karton van het hondje wat op. Stans uit dessinpapier: de strik van 
het hondje, de laarzen (LR0316) en het ovaal van de plantensteker. 
Stempel tot slot een tekst.

2.
Snijd bota  nic karton van 21 x 14,5 cm en ril op 14,5 cm. Snijd een 
hagelwit vierkant van 13,9 x 13,9 cm (bovenkant) en een rechthoek 
van 13,9 x 5,9 cm (onderkant). Snijd uit dessinpapier een vierkant 
van 13,6 x 13,6 cm (bovenkant) en een rechthoek van 13,6 x 5,6 cm 
(onderkant). Stans de dennenbomen (LR0136) uit legergroen, olijfgroen 
en zilvergrijs. Stans het hek (LR0205) en de vogels (LR0204 en LR0205) 
uit hagelwit. Stans de hark (LR0377) en het tuingereedschap (COL1346) 
uit bruin kraftkarton en Royal zilver en plak ze op elkaar. Hang het ge-
reedschap met een stukje touw aan het hek vast. Stans het vogelhuisje 
(CR1290) uit bruin kraftkarton. Stans de fontein uit Metallic steel. 
Stans de tuinbank uit zwart kraftkarton en bewerk het met Inka Gold 
zilver. Stans het gras (LR0204) uit legergroen en het gras (LR0360) 
uit Metallic botanic. Stans de bloempotten en de stammetjes uit bruin 
kraftkarton en de buxusharten uit legergroen. Maak een strik om de 
stammetjes. Stans de laarzen uit dessinpapier en de gieter uit Royal 
zilver. Stempel de tekst op dessinpapier en mat op hagelwit karton.

3.
Snijd ceris  e karton van 21 x 14,5 cm en ril op 14,5 cm. Snijd een 
hagelwit vierkant van 13,9 x 13,9 cm (bovenkant) en een rechthoek 
van 13,9 x 5,9 cm (onderkant). Snijd uit dessinpapier een vierkant 
van 13,6 x 13,6 cm (bovenkant) en een rechthoek van 13,6 x 5,6 
cm (onderkant). Stans het hart (CR1302) uit hagelwit, plak er een 

afbeelding uit het knipvel achter en mat het op babyroze karton. Stans 
de dennenboom uit legergroen en het boompje (COL1383) uit bruin 
kraftkarton en zilvergrijs. Stans het gras (LR0360) uit olijfgroen. Stans 
het tuinbeeld (CR1301) uit olijfgroen karton en wit kraftkarton en 
plak de delen iets verspringend op elkaar. Stans de bladeren (DF3141) 
uit olijfgroen. Stans de buxusboompjes (CR1303) uit legergroen, de 
buxusbolletjes uit zilvergrijs, de stammetjes uit bruin kraftkarton en de 
bloempotten uit babyroze. Stans het hek (LR0205) uit bruin kraftkar-
ton, het gras (LR0204) uit zilvergrijs en de laarzen uit dessinpapier. 
Stans de fontein (CR1300) uit Metallic steel. Stans de poes (LR0338) 
en poesjes (COL1383) uit zwart kraftkarton en schuur het karton van 
de grote poes wat op. Plak pareltjes als oogjes op de poes en doe een 
strik met belletje om haar hals. Stans de gieter (LR0260) uit Royal zil-
ver. Stans de vogels (LR0351) uit bruin kraftkarton, de vogels (LR0204 
en LR0205) en vlinder (LR0261) uit hagelwit.

Project NL
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1.
Zoek a    ls eerste de foto’s die je wilt gebruiken bij elkaar. Probeer naast 
het normale formaat foto ook eens wat kleinere fotootjes te gebruiken. 
Maak hiervoor een collage in het computerprogramma Picasa en laat 
deze collage afdrukken op het formaat 10 x 15 cm. Hoe meer foto’s je 
plaatst op je collage des te kleiner zijn ze, dus kijk even welke maten je 
ongeveer nodig hebt. Zoek er vervolgens leuke kaartjes erbij, eventueel 
met passende teksten. Zonodig gebruik je nog wat karton en ander 
papier dat er goed bij past. Voor deze lay-out is het Pretty Papers bloc 
‘Rustic Wood’ gebruikt (PK9124). Maak een verdeling van de foto’s 
en vul dit aan met kaartjes. Je kunt de foto ook eerst op een kaartje 
plakken. De fi guren van de Collectables zijn uit kraftkarton gestanst. 
Op de foto linksboven is de tekst gestempeld op een stukje keperband. 
Daarna is het keperband vastgezet met een nietmachine. Vergeet ook 
niet om af en toe met de hand een stukje op een kaartje en/of foto te 
schrijven. Vooral namen en data zijn heel belangrijk. Nu weet je nog 
precies waar het is en wie het zijn, maar over 20 jaar ben je dat toch 
echt vergeten.

2.
Zoals j    e ziet hoef je niet altijd grote lay-outs te maken. Een klein 
album met kleine hoesjes kun je ook heel goed gebruiken en verwerken. 
Als basis zijn twee kaartjes uit het setje ‘emoties’ gebruikt. Hier zijn 
foto’s bij gezocht. Bij het bovenste kaartje is de rand onderaan het 
tape opengesneden en daar is de foto onder geschoven. De foto is met 
de naaimachine vastgestikt. Sla daarna een nietje door het tape en 
alles zit goed vast. Op de rechteronderhoek is een stukje karton uit een 
cirkel met de naaimachine vastgestikt. De twee stukjes chipboard zijn 
gekleurd met distressinkt forest moss. Chipboard kan op veel verschil-
lende manieren gekleurd of behandeld worden. Ook de tekst ‘Grote 
glimlach’ is hiermee ingekleurd. De foto is geplakt op een iets groter 
stukje donkerbruin karton en daarna met de naaimachine vastgestikt. 
Linksonder is ook een stukje karton gebruikt, gesneden uit een cirkel. 
Hier is eerst de foto ondergeschoven en daarna vastgestikt met de 
naaimachine, het knoopje dient als versiering. Als basis zijn hier twee 
kleine en één groot kaartje gebruikt. Het grote kaartje is doormidden 
gesneden. Ook de grote foto wordt doormidden gesneden en tegen de 



zijkant aangeplakt zodat het één foto blijft. Voor het fi lmframe zijn 
twee kleine foto’s uit een collage gebruikt. Plak achter de zijkantjes 
van het fi lmframe eerst twee smalle strookjes gekleurd karton en be-
vestig er daarna de foto’s en eventueel een tekst of datum op. 

3.
Als b  asis zijn hier twee kleine en één groot kaartje gebruikt. Het grote 
kaartje is doormidden gesneden. Ook de grote foto wordt doormidden 
gesneden en tegen de zijkant aangeplakt zodat het één foto blijft. 
Voor het fi lmframe zijn twee kleine foto’s gesneden uit een collage. 
Plak achter de zijkantjes van het fi lmframe eerst twee smalle strookjes 
gekleurd karton en bevestig er daarna de foto’s en eventueel een tekst 
of datum op. 
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1.
Snijd een plati  num strook van 10,5 x 19,5 cm en stans/embos de rand 
aan beide zijden. Snijd een witte strook van 10,5 x 17,5 cm en stans/
embos de rand aan beide zijden. Snijd dessinpapier van 10,5 x 12 cm. 
Beïnkt alle delen met distressinkt pumice stone en zet ze met het 
kant ertussen op elkaar. Knip het plaatje uit en plak het op de kaart. 
Snijd voor de achterkant van de kaart een strook van 7,5 x 15 cm en 
ril vouwen op 5 cm en 10 cm. Snijd de buitenste fl apjes iets schuin 
weg en plak het middengedeelte op de achterkant van de kaart met de 
onderkant gelijk. Nu blijft de kaart mooi staan. Werk de kaart af met 
een meerpaal, meeuwen, schelpen en een strik.

2.
Snijd een dubbel  e platinum kaart van 15 x 15 cm en twee enkele kaar-
ten: wit 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier 14 x 14 cm. Beïnkt alle delen 
met distressinkt pumice stone en plak ze op de kaart. Snijd een witte 
strook van 14 x 10,5 cm en stans/embos de randen. Plak deze strook 
schuin op de kaart. Stans de cirkel uit platinum, teken de binnenzijde 
af en plak het plaatje erachter. Plak het plaatje op de kaart. Stans/em-
bos de strandstoel 2x en knip het middengedeelte van één stoel weg. 
Plak de stoelen met 3D-kit op elkaar en daarna op de kaart. Werk de 
kaart af met takjes, schelpen, een meerpaal, meeuwen en een strik.

3.
Snijd een dubbele   platinum kaart van 15 x 11 cm. Snijd een witte 
strook van 14,5 x 10,5 cm en stans de randen aan beide zijden. Beïnkt 
alle delen met distressinkt pumice stone. Plak de strook op de kaart en 
plak in het midden een stukje dessinpapier van 10,5 x 10,5 cm. Plak 
aan de bovenzijde van het dessinpapier een stukje kant. Stans het ovaal 
uit wit karton en plak het plaatje erachter. Plak het geheel op de kaart. 
Stans/embos de schep uit kraftkarton en antraciet karton, knip ze uit 
en plak de delen op elkaar. Stans/embos het anker ook uit antraciet 
karton en bewerk het papier met Inka Gold, doe dit ook bij de schep. 
Werk de kaart af met een meerpaal, meeuwen, takjes en een strik.

1.
Snijd van nootbrui  n twee enkele kaarten van 11 x 15 cm en een strook 
van 30 x 12 cm, ril deze laatste op 8,5 cm, 15 cm en 21,5 cm. Snijd 
dessinpapier: 4x van 10,5 x 14,5 cm, 2x van 6 cm x 11,5 cm en 2x van 
8 x 11,5 cm. Stans de benodigde fi guren volgens voorbeeld uit kiezel 
en nootbruin karton. Stans aan beide kanten van het gerilde karton 
de rand schuin af. Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden 
karton met distressinkt walnut stain. Plak het plaatje op de gestanste 
rechthoek, mat op nootbruin en knip/snijd iets groter uit. Plak daarna 
alle delen op elkaar, maar plak de schuine randen alleen langs de 
randjes met wat sticky tape vast, zodat de labels ertussen gestoken 
kunnen worden. Neem een lang stuk seambinding en zet dit met sticky 
tape aan de voorkant van de kaart vast. Bevestig de strik van kant en 
seambinding met een brad en zet deze vast op de kaart. Zet de bloemen 
met 3D-kit vast. Werk af met diamond gems.

2.
Snijd van donkerbr  uin karton een dubbele kaart van 15 x 15 cm, een 
enkele van 12,5 x 12,5 cm en een strookje van 15 x 5,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 12 x 12 cm en 15 x 5 cm. 
Stans de benodigde fi guren volgens voorbeeld uit kiezel en donkerbruin 
karton. Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden karton met 
distressinkt walnut stain. Plak het plaatje op de uitgestanste cirkel, 
mat op donkerbruin karton en knip/snijd dit iets groter uit. Plak dan 
alle delen op elkaar. Bevestig de strik van kant en seambinding met een 
brad en zet deze vast op de kaart. Zet de bloemen met wat 3D-kit vast 
op de kaart. Werk de kaart af met een hoekembellishment.

3.
Snijd uit nootbruin   karton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en een 
enkele kaart van 12 x 12 cm en van 11,5 x 14,5 cm. Het dessinpapier 
meet 14,5 x 14,5 cm, 11,5 x 11,5 cm en 11 x 14,5 cm. Stans de beno-
digde fi guren uit kiezel en nootbruin karton. Beïnkt de randen van het 
gestanste en gesneden karton met distressinkt walnut stain. Plak het 
plaatje op het uitgestanste vierkant, mat op nootbruin, knip/snijd dit 
iets groter uit. Plak de gestanste ijskristalrand op het gesneden dessin-
papier en knip dit aan de bovenkant iets groter uit. Mat op nootbruin 
karton en knip/snijd dit iets groter uit. Bevestig aan deze achterkant 
wat sticky tape, alleen aan de zij- en onderrand, zodat de kleine kaart 
erin gestoken kan worden. Plak dan alle delen volgens voorbeeld op 
elkaar. Bevestig de strik van kant en zijden kant met een brad en zet 
deze vast op de kaart. Zet de bloemen met wat 3D-kit vast op de kaart.



Spiegelen met mallen
Door Thea Wildeman
theashobby.blogspot.nl
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Neem een strook karton van 14 cm hoog en 28 
cm breed, ril vouwen op 7 en 21 cm.
Leg de mal op het rechtergedeelte van de 
strook en snijd/embos op de normale manier. 
Let wel op de snijkant van de mal.

Draai de strook om, dan komt de verkeerde kant 
van het papier voor en het uitgesneden en geëm-
boste gedeelte aan de linkerkant. Leg de mal nu op 
dezelfde manier op de rechterkant van de strook 
karton en snijd alleen uit (dus niet embossen)!

Haal de mal van het 
karton en maak hem goed 
schoon.

Plak de mal met de snijkant naar 
beneden op de bovenste plaat van 
het stans- en embosapparaat.

Leg de strook zodanig over de mal heen dat 
de openingen met elkaar overeenkomen.
Plak de strook op de hoeken vast, zodat deze 
niet kan verschuiven.

Leg het embossing-
matje er bovenop.

Leg de embossingplaat 
er bovenop. 

Draai het geheel om en vouw met een vouwbeentje de gerilde 
lijnen. Embos een vierkante kaart van 13,5 x 13,5 cm met de 
Design Folder en plak het vierkant in de kaart. Werk de kaart af 
met vlinders of bloemen en steentjes of parels.

Draai de stapel met het voorste gedeelte door de machine, anders 
krijg je een deukje in het karton.
Dit is wat je ziet na het embossen.
Nu heeft de strook aan twee kanten de grote krul aan de boven-
kant.

Woodland Creatures
Kaarten gemaakt door Thea Wildeman
theashobby.blogspot.nl
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1.
Snijd hagelwit karton van 14   x 30 cm en ril op 7-, 14-, 19-, 21-, 23-, 
24-, 25-, 26-, 27-, 28- en 29 cm. Plak 21 en 23, 25 en 26 en 28 en 29 
op elkaar met dubbelzijdig tape, zodat er drie opstaande richels ont-
staan. Spons helemaal rondom met distressinkt vintage photo. Vouw de 
strook op 7 en 14 cm tot een easel model. Snijd 14 x 14 cm hagelwit 
karton en spons rondom met distressinkt vintage photo. Stans/embos 
dieren uit nootbruin en donkerbruin karton; spons deze rondom met 
distressinkt walnut stain. Stans/embos de uil uit hagelwit (spons met 
pumice stone) en de bomen uit verschillende kleuren groen en bruin 

karton. Stans/embos de ster en het hekje uit hagelwit karton en spons 
de laatste terwijl deze nog in de mal zit met vintage photo. Knip de 
afbeelding uit, mat op nootbruin karton en schuif voor een gedeelte 
door de ster en plak de afbeelding op de kaart. Plak hieronder de boom 
van LR0375 en het hekje. Plak de vogels op het hekje. Plak de kaart op 
het staande gedeelte van de easel en laat hem rusten tegen de eerste 
rand. Plak nu zes grasrandjes op de richels en verdeel de bomen en 
dieren zoals op de foto. Ga met de sneeuwpasta langs verschillende 
delen van de bomen, het hekje en de grasrandjes en ook de voorkant 
van de kaart.



Winter Flowers
Kaarten gemaakt door Monika Jakubowska 
monika-jot.blogspot.com
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Winter Landscapes
Kaarten gem  aakt door Wilga van ‘t Zelfde
mypaperpasion.blogspot.nl
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1.
Snijd een dubbele witte kaart   van 10,5 x 14 cm. Plak er 10 x 14 cm 
dessinpapier op. Snijd wit karton van 9 x 12 cm en plak er 8,5 x 
11,5 cm dessinpapier op. Plak beide laagjes op elkaar met 2 mm dik 
foamtape. Stans/embos de doily en plak deze ook met foamtape op de 
kaart. Stans twee ovalen: een grote van wit karton en een kleinere van 
dessinpapier. Plak ze met foamtape op de kaart. Stempel de tekst op 
wit karton en stans ovaalvormig uit; bevestig op de kaart met foam-
tape. Stempel takjes en knip ze uit. Stans de takjes en bloemen. Plak 
alle laagjes op de kaart. Werk de kaart af met handgemaakte bloemen 
en groene pareltjes.
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1.
Snijd een dubbele witte kaart van 10,5 x 14 cm. Plak er dessinpapier 
van 10 x 14 cm op. Snijd wit karton van 9,5 x 13,5 cm en plak er des-
sinpapier van 9 x 13 cm op. Bevestig de laagjes op de kaart met 2 mm 
dik foamtape. Snijd een witte strook van 7,5 x 13,5 cm en stans een 
sierrand langs beide lange kanten. Snijd dessinpapier van 4,5 x 13 cm 
en plak dit midden op de witte strook. Plak de strook op de kaart met 
foamtape. Stans bloemen, blaadjes en takjes. Plak alle onderdelen op 
de kaart en werk af met de handgemaakte bloemen, rood organzalint en 
pareltjes.

2.
Snijd een dubbele witte kaart van 14 x 14 cm. Snijd dessinpapier van 
13,5 x 13,5 cm, distress de randen en plak het op de kaart. Snijd wit 
karton van 12,5 x 12,5 cm en dessinpapier van 12 x 12 cm, distress 
de randen en plak ze op elkaar. Plak het laagje daarna met foamtape 
op de kaart. Stans/embos een ovaal frame en plak het met foamtape 
op de kaart. Stans de bloemen, blaadjes en takjes. Plak alle laagjes op 
de kaart. Werk af met handgemaakte bloemen, organza lint, touw en 
parels.

Zo maak je wolken 
Teken een wol  kje op een restje karton, knip het uit en gebruik het als 
malletje om met chalk een wolkenlucht te maken.
Werk af met frantage.

1.
Snijd een dubbele muisgri  jze kaart van 10,5 x 19,5 cm. Snijd hagelwit 
karton van 10 x 19 cm, maak wolken op de bovenrand en pl  ak het op 
de kaart. Stans de bomenrij uit muisgrijs en plak deze in het midden 
van de kaart. Snijd een oranje cirkel van 8 cm Ø, snijd het bovenste 
gedeelte eraf en plak achter de bomenrij. Scheur twee hagelwitte 
stroken van verschillende hoogtes en 19 cm breed. Plak ze onder de 
bomenrij. Bewerk de bovenkant met grijze chalk. Stans de dikke bomen 
uit hagelwit en muisgrijs karton. Embos en bewerk ze met distressink. 
Plak ze naar voorbeeld op de kaart. Stans het hekje uit muisgrijs en 
plaats het voor de boom. Stans de grasrand uit hagelwit en muisgrijs en 
plak ze iets versprongen op. Stans een vogeltje uit muisgrijs en plaats 
het op het hek.

2.
Snijd een hagelwitte recht  hoek van 10,5 x 19,5 cm en maak wolken 
op de bovenrand. Scheur verschillende hagelwitte stroken en plak die 
naar voorbeeld aan de onderkant van de kaart; breng langs de boven-
rand niet overal lijm aan zodat de bomen er achtergeschoven kunnen 
worden. Stans de bomen uit hagelwit en nootbruin en bewerk ze met 
vintage photo. Plak ze tussen de sneeuwheuvels. Stans het vogelhuisje 
uit nootbruin en het hartje uit rood. Bevestig het vogelhuisje met een 
stukje bakkerstouw aan de boom. Snijd een nootbruine rechthoek van 
10,5 x 19,5 cm. Snijd er 8,5 x 15 cm uit, zodat een kader ontstaat, zie 
voorbeeld. Stempel onderaan de tekst. Wikkel bakkerstouw om de kaart 
en plak het geheel op de dubbele hagelwitte kaart. Werk de kaart af 
met twee nootbruine vogeltjes. 

3.
Snijd een muisgrijze rechth  oek van 10,5 x 19,5 cm. Snijd hagelwit van 
10 x 19 cm en maak een wolkenlucht. Stans uit muisgrijs de huisjesrand 
en uit oranje een cirkel van 8 cm Ø. Plak ze op de kaart. Scheur   twee 
hagelwitte stroken van 10 cm breed in verschillende hoogtes en plak ze 
op de kaart. Stans de hoge bomen uit hagelwit en muisgrijs karton, be-
werk ze met distressinkt en bevestig ze tussen de witte stroken. Stans 
een witte grasrand en plak deze aan de onderkant van de voorste boom. 
Stempel als laatste de tekst.



Old-fashioned Christmas
Kaarten gemaakt door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl
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Algemene werkwijze: 
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de 
breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan betekent dit 10 cm hoog en 5 cm 
breed.

1. 
Voorkant kaart: 
Stans/embos frame LR0366 1x uit kraft en 1x uit zilvergrijs. Bewerk 
het met distressinkt: kraft met walnut stain en zilvergrijs met vintage 
photo. Snijd twee donkerbruine vierkanten van 12,5 x 12,5 cm. Plak 
zilvergrijs en kraft op donkerbruin vast. Tip: de zilvergrijze omgevou-
wen punt niet vastplakken. Het papier heeft nu iets meer ruimte om 
te buigen. Stans/embos de kaarsjes 1x uit zilvergrijs en 1x uit Casino 
goud. Stans/embos de blaadjes uit zilvergrijs en bewerk ze met vintage 
photo. Stans/embos de cirkel met twee mallen tegelijk uit kraft. De 
binnenring zorgt ervoor dat het midden open is. Bewerk met walnut 
stain en plak het plaatje erachter. Let op: zie de kruisjes op de foto: de 
boogjes in de cirkel zijn niet allemaal gelijk. Er zijn vier bogen die wat 
groter zijn. Leg daarom de binnenrand goed neer. De zwarte kruisjes 
geven de boogjes van de buitencirkel aan en de grijze kruisjes geven de 
bredere boogjes van de binnencirkel aan. Plak de cirkel met het plaatje 
op het zilvergrijze vierkant vast. Let hierbij ook weer op dat de vier 
bredere boogjes als een puzzel op het vierkant passen. Plak de twee 
vierkanten verdraaid op elkaar vast, zie voorbeeld. Zet de kaarsjes en 
de blaadjes volgens voorbeeld vast en werk af met een bloem, parels en 
belletjes. Laat alles goed drogen. Dit wordt als laatste in één keer op 
de kaart geplakt. Zet het bruine kant aan de voorfl ap en aan weerskan-
ten aan de achterkant op donkerbruin vast. Plak als laatste de twee 
vierkanten vast op de kaart. De vooruitstekende bruine punt dient als 
steunpunt vóór de kaart.

Vouwwijze kaart: 
*1. Vouw een donkerbruin A4-vel op 13 cm dubbel. Deze vouw komt 

boven. De achterkant van de kaart is 13 cm hoog.
*2. Ril de voorkant van de kaart op 13 cm vanaf de bovenvouw.
*3. Vouw de overgebleven cm naar voren.
*4. Maak een snede van 4,2 cm aan weerskanten op de bovenvouw.
*5. Ril de voorkant verticaal naar beneden toe. Snijd beide hoeken af 

en vouw beide fl appen naar binnen. Zet deze later aan de zijkanten 
vast. Midden openlaten.

*6. Snijd aan weerskanten 2 cm af.
*7. Flap aan de voorkant: zoek het midden op en snijd het in een punt 

bij.
Plak dessinpapier 12,5 x 16,5 cm op donkerbruin vast.

2.
Snijd van rood lacquer een st     rook van   15,5 x 28 cm. Vouw dubbel. 
Snijd van klein hulstdessin 15 x 10,2 cm, van kraft 14 x 11,5 cm en 
van groot hulstdessin 12 x 11 cm. Zet het volgens voorbeeld vast. Snijd 
een strook kraftkarton 15,5 x 3 cm. Plak het kant erop vast en zet het 
volgens voorbeeld vast op de kaart. Snijd de Kerstman uit het blok op 
10,7 x 6 cm af en plak hem op kraftkarton van 11,1 x 6,4 cm. Stans/

embos LR0384 2x uit ivoor. Knip uit één de hulsttak los. Bewerk met 
distressinkt. Bevestig met foamtape langs de onderkant van de kaart. 
Stans/embos de blaadjes uit zilvergrijs en goud. Bewerk zilvergrijs met 
vintage photo.

DIY Luxury Backgrounds
Kaarten gemaakt door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 
pagina 33

How to:

D. Kleur de randen van het papier met distressinkt, doe dit met rond-
draaiende bewegingen. Kleur de uiterste rand van het papier nog 
een keertje extra met vintage photo voor een iets donkerder kleur.

TIP: Gebruik een satéprikker om het karton tijdens het bewerken met 
de heattool op zijn plek te houden. Zo verbrand je je vingers niet.

A.

B.

C.

A Stempel de tekst (CS0940) met watermerk stempelinkt of inkt met 
ongeveer dezelfde kleur als het karton. Laat dit goed drogen.

Stempel de swirl met CS0939 (Anja’s swirls) en watermark stempel-
inkt. Strooi hierover embossingpoeder (sparkle).

Verhit de embossingpoeder met een heattool tot het smelt.

B Stempel de swirl met CS0939 (Anja’s swirls) en watermark stempel-



Shaker Cards
Kaarten gem  aakt door Winnie Klijberg
handmadebywinnie.blogspot.nl
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De stappen voor een schudkaart:
Wat heb je no  dig: mica, papier, ponsmallen, co  nfetti of pailletten, 3D-
foamtape, dubbelzijdig tape

A. Stans een mal/fi guur uit waar je een schudkaart van wilt maken.
B. Snijd mica op maat en plak het met dubbelzijdig tape vast achter 

het frame.
C. Snijd een stukje dessinpapier op maat om als achterkant te gebrui-

ken en het schudframe mee af te dekken.
D. Maak op de laag mica aan de achterkant van het frame een kader 

met 3D-foamtape, maak het helemaal sluitend zodat het schudmate-
riaal er later niet uit kan vallen.

E. Maak schudmateriaal met stansen of ponsen, gebruik confetti of 
eventueel pailletten. Leg het schudmateriaal in het frame en sluit 
af met het stukje dessinpapier, let op dat de goede kant van het 
papier naar beneden ligt, zodat het door het mica-venster heen 
zichtbaar is.

F. Geëmboste delen inkleuren
1. Draai de mal eerst op de gebruikelijke manier door de machine: 

eerst snijden dan embossen.
2. Laat het karton in de mal zitten, mocht het loslaten leg het dan 

op een zachte ondergrond tijdens het kleuren zodat het 
karton goed in de mal drukt.

3. Leg de mal met het karton erin zodanig neer dat je alleen 
de openingen van de mal met het geëmboste karton ziet.

4. Pak een mooie kleur inkt, maakt niet uit welk soort, en 
een blending tool of sponsje.

5. Doe wat inkt op de tool of het sponsje en ga met rond-
draaiende beweging over de mal en het karton heen zodat 
het geëmboste deel gekleurd wordt.

6. Je kunt wat spelen met kleuren karton en kleuren inkt 
voor een contrasterend effect. Maak bijvoorbeeld een 
tekst uit wit papier en ga met één of meer kleuren ge-
kleurde inkt overheen. Of embos een donkere kleur karton 
en breng witte inkt aan.

11 x 14,25 cm

Cats and dogs
Kaarten gemaakt door Nicole Verkooijen 
stampingnicole.blogspot.nl
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Opmerkingen:
Het resultaat kan iets afwijken v  an de afgebeelde kaart, 
omdat in de werkbeschrijving sommige mallen zijn vervan-
gen door soortgelijke mallen van Marianne Design. Voor het 
inkleuren zijn Copic Markers gebruikt. Versier de hangers met 
uit dessinpapier gestanste en opgerolde kwastjes. Plak er 
tijdens het oprollen een dubbelgevouwen koordje tussen. 

1.
Stans uit wit karton en dessinpapier de   grootste vorm van Anja’s Cirkel 
en plak ze net niet boven op elkaar. Stans vervolgens uit wit karton: 
twee bomen, een rand met dennenbomen, de halve cirkel met de ster-
ren en de grote sneeuwster. Stans de tekst uit dessinpapier en schrijf 
met een witte gelpen de tekst op het geëmboste deel na. Stans de 
kwastjes uit dessinpapier en rol ze op, zie opmerkingen.
Stans de ovale mal uit glad wit papier en het grote ovaal uit dessinpa-
pier. Stempel Cats & Dogs op het gladde ovaal en kleur de afbeelding 
in. Maak een mooie compositie van alle uitgestanste delen en plak ze 
op elkaar. Bevestig sommige delen met foamtape en andere met lijm, 
om meer diepte te krijgen in de kaart.

2.
Snijd uit dessinpapier een cirkel van 12 cm Ø en   uit wit karton een cir-
kel van 13 cm Ø. Of gebruik Anja’s Cirkel en stans de grootste vorm uit 
wit en de decoratieve cirkel uit dessinpapier. Stans uit wit karton twee 
bomen, het hekwerk (CR1271) en de cirkel met het decoratierandje. 
Stans uit glad wit papier een cirkel van 7 cm Ø. Stempel daarop de Cats 
& Dogs en kleur de afbeelding in. Snijd een strookje glad wit papier 
van 15 mm hoog en stempel daarop met rode inkt de tekst. Knip de 
woorden los van elkaar. Verdeel alle losse delen op de cirkel en plak ze 
netjes op elkaar. Plak sommige delen met foamtape en andere met lijm 
voor een mooi ruimtelijk effect. Versier de kaart met plakparels. Pons 
boven in de ronde kaart een gaatje en strik er een kantje door. Werk af 
met plakparels.



Cross Stitch
Kaarten gemaakt door Boukje van der Weit
www.boukjesblog.blogspot.com
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1.
Stans/embos een crèmekleurige cirkel met si  errand. Embos de Design 
Folder op wijnrood karton. Plak de gestanste goudkleurige kruisjes vol-
gens patroon in de geëmboste kruisjes en stans uit met een cirkelstans. 
Bevestig een touw. Bevestig bovenaan met Tacky Glue twee takjes, een 
poinsettia en een hulstblaadje. Stans twee gehaakte hartjes, plak ze 
met foamtape op elkaar met een stukje draad ertussen. Knoop dit om 
een stukje tule. Bevestig twee belletjes aan een touwtje, knoop dit 
eveneens om het tule en strik het samen om het touw. Werk de cirkel af 
met stipjes, gemaakt met een perlenpen.

2.
Stans kruisjes uit   roodbruin karton en zwart en wit stansfolie. Maak het 
vosje volgens telpatroon op Metallic ivoor. Snijd dit tot een vierkant 
van 10,5 x 10,5 cm. Mat op wijnrood en groen en plak op een grotere 
dubbele kaart van kraftkarton. Maak linksonder een toef van poinsettia, 
twee takj  es, twee hulstblaadjes, belletjes, touw, lintje en tekst. Plak 
alles vast met Tacky Glue. Maak af met Perlenpen stipjes.

3.
Embos de Design Folder met de kruisjes op kr  aftkarton. Stans kruisjes 
uit groen en goudkleurig stansfolie. Knip uit het overblijfsel van de 
kruisjes een vierkantje voor de piek. Plak de kruisjes volgens patroon 

3.
Knip uit wit karton het patroon (1) na. J  e kunt ook de grootste mal 
van Anja’s Ovaal gebruiken. Leg het patroon op dessinpapier en knip 
het iets kleiner. Stans de ronde fi guurmal uit wit karton en teken de ge-
emboste fi guren na met glitterlijm. Laat goed drogen. Stans een cirkel 
van 9 cm Ø uit groen dessinpapier en een 8 cm Ø cirkel uit wit karton. 
Stempel Cats & Dogs op de laatste cirkel en kleur de afbeelding in. 
Stans de tekst uit lichtbruin dessinpapier en teken de geëmboste tekst 
na met een witte gelpen. Plak alle delen op elkaar; de grote delen met 
foamtape en de kleinere met lijm. Stans sterretjes uit allerlei restjes 
papier en versier daar de kaart mee. Breng hier en daar nog wat glitter 
aan. Strik tule door de bovenkant van de kaart. 

4.
Stans uit wit papier en dessinpapier de bu  itenvorm van de mallenset 
LR0279. Plak deze delen net niet op elkaar. Stans uit wit karton: de 
sterrencirkel, de bomen en de rand. Stans een ovaal uit glad wit papier 
(ongeveer 9 cm breed) en stempel daarop de afbeelding. Kleur deze in. 
Snijd een witte strook van 15 mm breed en stempel de tekst met em-
bossinginkt. Strooi daarop het zilverkleurige embossingpoeder en verhit 
dit tot het gesmolten is. Knip de woorden los. Stans de grote sneeuw-
vlok uit sneeuwpapier. Maak een mooie compositie van alle losse 
onderdelen en plak deze vast. Plak sommige delen op met foamtape en 
andere met lijm, voor een mooi diepte-effect. 

op en snijd het karton af op 9 x 13 cm. Plak op wijnrood van 9,5 x 
13,5 cm en daarna op een iets grotere witte dubbele kaart. Plak de 
bling-blingsteentjes op met Tacky Glue. Stans de bloempot en plak deze 
samen met de poinsettia, blaadjes, belletjes en het touw op de kaart. 
Werk de boven- en onderrand van de kaart af met stipjes, gemaakt met 
een perlenpen.



Joy to the world
Kaart gem  aakt door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.nl
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1.
Snijd een witte topvouwkaart van 21 x 10,5 cm. Knip k    urk van 
20 x 9,5 cm en snijd dess  inpapier van 8 x 10,5 cm en plak het op. Snijd 
dessinpapier van 18 x 8 cm en van 16 x 6 cm, bewerk de velletjes met 
een distress tool en plak ze op. Snijd een strook sneeuwpapier van 
15,5 x 3 cm en embos hier het landschap op. De Design Folder is te 
klein, dus doe het 2x naast elkaar, er ontstaat een rand, maar hierop 
plak je later het chalet. Knip het landschapje uit het sneeuwpaper, 
zodat je de heuvels ervan overhoudt en plak deze op. Stans sneeuw-
vlokken van sneeuwpapier. Trek de mal van het chalet over op azuur-
blauw en knip uit. Stans het chalet uit kruk en sneeuwpapier en plak 
ze op elkaar. Stans alle fi guurtjes uit wit, nootbruin en grijs karton, 
bewerk ze met inkt, maak de oogjes duidelijker met een zwarte fi neliner 
en plak alles op. Werk de kaart verder af. 

Geëmboste delen inkleuren
1. Draai de mal eerst op de gebruikelijke manier door de machine: 

eerst snijden dan embossen.
2. Laat het karton in de mal zitten, mocht het loslaten leg het dan op 

een zachte ondergrond tijdens het kleuren zodat het karton goed in 
de mal drukt.

3. Leg de mal met het karton erin zodanig neer dat je alleen de ope-
ningen van de mal met het geëmboste karton ziet.

4. Pak een mooie kleur inkt, maakt niet uit welk soort, en een blen-
ding tool of sponsje.

5. Doe wat inkt op de tool of het sponsje en ga met ronddraaiende 
beweging over de mal en het karton heen zodat het geëmboste deel 
gekleurd wordt.

6. Je kunt wat spelen met kleuren karton en kleuren inkt voor een 
contrasterend effect. Maak bijvoorbeeld een tekst uit wit papier en 
ga met één of meer kleuren gekleurde inkt overheen. Of embos een 
donkere kleur karton en breng witte inkt aan.


