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1
Teken op wit karton de buitenste lijn van de Shape Art zeshoek af en 
knip/snijd deze uit. Herhaal dit volgens voorbeeld met dessinpapier en 
wit karton. Stans de benodigde motieven uit. Beïnkt alle onderdelen 
met distressinkt walnut stain. 
Rijg lint door de ronde mal, plak deze daarna op wit karton en knip iets 
groter uit. Plak alle onderdelen volgens voorbeeld op. 
Maak een strik van kant en seambinding en bevestig met een splitpen. 
Plak de kerstboom op wit karton, knip iets groter uit en zet vast met 
3D-kit. Werk de kaart volgens voorbeeld af.

2
Teken op wit karton de buitenste lijn van het Shape Art frame af en 
knip/snijd het uit. Herhaal dit met de volgende lijnen en verschil-
lende motieven dessinpapier en wit karton. Kijk hiervoor even naar het 
voorbeeld. 
Stans de benodigde motieven uit. Beïnkt alle onderdelen met 
distressinkt walnut stain en plak ze volgens voorbeeld op. 
Maak een strik van kant en seambinding en bevestig met een splitpen. 
Plak de uitgestanste kerstboom op dessinpapier, knip iets groter uit en 
zet vast met 3D-kit. 
Werk de kaart af, zet de scrapbloemen met 3D-kit vast.

3
Teken op wit karton de buitenste lijn van de Shape Art mal af en knip/
snijd uit. Herhaal dit met de volgende lijnen op dessinpapier en wit 
karton volgens het voorbeeld. 
Stans de benodigde motieven uit. Beïnkt alle onderdelen met 
distressinkt walnut stain. 
Plak het decoratieve witte vierkant op wit karton, knip iets groter uit 
en plak het plaatje erop. Plak alle onderdelen volgens het voorbeeld op 

elkaar. 
Maak een strik van kant en seambinding en bevestig met een splitpen. 
Werk de kaart af, zet de scrapbloemen vast met 3D-kit.
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1
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 is het 10 cm hoog en 5 cm breed.

Vouwwijze kaart
Snijd lichtgrijs van 21 x 
28,2 cm. Vouw dubbel en 
weer open. Ril (de hele 
breedte) op 5,5 cm vanaf 
onderen. Maak onderaan 
op de vouw een snede van 
5,5 cm. Vouw beide fl ap-
pen naar binnen. 
Snijd 2x dessinpapier 
(ster) van 10,5 x 13,7 cm. 
Plak het volgens voor-
beeldfoto op de binnen-
kant vast.
Plak het lint op de fl appen 
vast. Zet de fl appen aan weerskanten vast (midden openlaten). 
Draai de kaart volgens foto, de vouw komt boven.
Neem Duits kant (DK 3109.14 wit) en zet dit aan weerskanten aan de 
voor- en achterkant van de kaart op lichtgrijs vast.

Voorkant kaart 
Middenstrook: snijd 
een strook wolkengrijs 
van 13,6 x 7,8 cm en 
dessinpapier (ster) van 
13,6 x 7,3 cm. Zet het 
sterdessin op wolken-
grijs vast.

Snijd dessinpapier 
(hout) van 13,6 x 15 
cm.
Snijd twee stroken (op 
patroon) blauw dessin-
papier van 13,6 x 5 cm 
en zet ze aan weerskan-
ten achter wolkengrijs 
vast. Zorg ervoor dat aan 
weerskanten 1 cm bruin 
zichtbaar blijft. 
De breedtematen zijn 
dus: 1 cm bruin, 2,6 cm 
blauw dessinpapier, mid-
denstrook (is samen 7,8 
cm breed), 2,6 cm blauw 
dessinpapier, 1 cm bruin.

Stans/embos het ovaal 1x uit 
goud en 1x met twee mallen 
tegelijk (buitenrand en ring) uit 
pearl-white. Het midden is nu 
open. Plak het plaatje achter de 
opening van pearl-white vast. 
Zet de twee ovalen volgens 
voorbeeld op elkaar vast. 

Stans/embos de grote bloem 1x 
uit pearl-white en 1x uit vellum. 
Zet het vellum iets verspringend 
in het midden op pearl-white vast. Stans/embos de kleine bloem uit 
lichtgrijs en vellum, het hart uit sneeuwpapier. Zet de bloem in elkaar 
en laat drogen. Stans/embos vier blaadjes uit wolkengrijs, twee takjes 
uit goudkarton en de lariks 2x uit olijfgroen. Zet het geheel in het mid-
den vast op de kaart. 

Stans/embos de twee kleine hoekjes uit pearl-white en zet er wolken-
grijs achter vast. Zet het volgens voorbeeld vast. Werk de kaart af met 
enamel dots en een wit veertje.

2
Neem een lichtgrijs A4-vel. Vouw (= A op de foto) het dubbel en weer 
open. Maak aan weerskanten op 12 cm (= B op de foto) weer een vouw. 
C: Ril (de hele breedte) op 4 cm van onderen. D: Maak onderaan op de 
middenvouw een snede van 4 cm. E: Snijd aan weerskanten een hoek 
van 4 x 2,8 cm  uit op de vouwen. F: V ouw beide fl appen naar binnen 
en zet deze aan de zijkanten XXXXX vast (midden open laten). Draai de 
kaart, de vouw (A) komt boven.
Snijd wolkengrijs van 11,6 x 16,5 cm en dessinpapier (ster) van 11,2 
x 16,1 cm. Plak het volgens voorbeeld op de voorkant vast. Vouw de 
lichtgrijze fl ap eroverheen en zet deze aan beide zijkanten XXXX vast 
(midden open laten).



Flap aan de achterkant
Neem het lint (VV1006) 
en zet dit aan weers-
kanten aan de achter-
kant van de lichtgrijze 
fl ap vast. Zet de fl ap 
aan weerskanten vast 
(midden openlaten). 

Voorkant kaart 
Snijd een strook 
lichtgrijs van 6 x 17 
cm en van dessinpapier 
(hout) 5,7 x 17 cm. Plak 
houtdessin op lichtgrijs 
vast met aan de on-
derkant een kaderrand. 
Zet het daarna vast op 
de lichtgrijze fl ap aan 
de voorkant van de 
kaart. Plak ook even de 
zijkanten vast. Laat het 
midden open voor het 
label. Stans/embos het 
ovaal 2x uit metallic. 
Stempel de tekst op een 
ovaal. Maak een lusje met lint. Haal dit door de opening van het ovaal. 

Stans/embos het ovaal 
met twee mallen tegelijk 
(buitenrand en ring) uit 
pearlwhite. Het midden 
is nu open. Plak het 
plaatje in het midden 
achter de opening. 
Stans/embos het ovaal 
2x uit zilverkarton 
(CA3127) en zet het met 
3D-kit aan weerskanten 
achter pearlwhite vast. 
Laat het drogen.

Stans/embos de bloem (links) uit ivory, vellum, sneeuwpapier en twee 
blaadjes uit zilvergrijs (bewerk ze met frayed burlap). Zet vellum iets 
verspringend in het midden op ivory vast. Stans/embos de bloem 
(rechts) uit lichtgrijs, vellum en sneeuwpapier. Stans/embos de den-
nentakken uit nootbruin, donkerbruin en olijfgroen. Maak een mooie 
collage. Zet het volgens voorbeeld (aan de onderkant) vast op houtdes-
sin. Laat de bovenkant los voor het label.
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1
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er licht-
blauw van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 
Snijd lichtgeel dessinpapier van 10,5 x 3 cm en stans de golven in de 
rand, plak de rand onderaan op de kaart. 
Stans de schelp uit dessinpapier, bewerk met de witte inkt en plak op. 
Sta ns het koraal en de bladeren uit dessinpapier, bewerk met inkt en 
plak op. 
Stans het poppetje uit zalmroze, karamel, grijs kraft, zwart en dessinpa-
pier. Plak in elkaar op de kaart. 
Werk het geheel af met bloemetjes, sterretjes, een tekstje en plaksteen-
tjes.

2 
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er licht-
blauw van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op. 
Stans de pergola uit zilverkleurig papier en het gras uit dessinpapier. 
Plak ze op. 
Stans bloemetjes en blaadjes uit dessinpapier, bewerk ze met de witte 
gelpen en glitterlijm en plak op. 
Stans het meisje, knip de armpjes en het rechterbeentje los. Plak het 
linkerarmpje erachter. 
Stans de balletrok uit glitterpapier en knip deze aan beide kanten iets 
kleiner, plak op. Plak het andere armpje er schuin voor en het losse 
beentje naar achteren onder de rok.
Stans het staartje van het meisje meerdere malen en maak hier een 
grote staart van. 
Werk af met een toverstokje, kroontje, tekstje en plaksteentjes.

3 
Het patroon voor deze Centre Step kaart komt uit the Collection #26.
Neem het patroon over op hagelwit karton en snijd uit. Snijd zilvergrijs 
dessinpapier van 12 x 8,8 cm en plak in het midden op. 
Snijd twee lichtblauwe stroken van 11,5 x 2 cm en twee stroken des-
sinpapier van 11 x 1,5 cm, plak ze op. 
Stans de takken uit groen dessinpapier en de tomaten uit rood en 
kerstrood karton, plak ze langs de smalle stroken op. 
Stans de boom uit dessinpapier en bruin karton, plak in elkaar en op de 
kaart. 
Stans het hekje uit hagelwit en plak het voor de boom. 
Stans de stroken aarde uit grijs kraft, bewerk met inkt en plak op.
Stans het poppetje uit zalmroze, nootbruin, kerstrood, zwart en des-
sinpapier. Plak in elkaar op de kaart. 
Werk de kaart verder af met groenten, naambordjes, een tekstje en 
plaksteentjes.

4 
Snijd een hagelwitte kaart van 15 x 10,5 cm en plak er lichtblauw van 
14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 
Stans de bergen uit lichtgrijs, bewerk met inkt en plak op. Stans de 
bergen en het sneeuwlandschap ervoor uit hagelwit, knip de bergen 
eraf en plak het sneeuwlandschap op. 
Stans de sneeuwtoppen uit wit en plak op. Stans de sterrenrand uit 
zilver en plak op.
Stans het poppetje uit en kleed het warm aan. 
Werk de kaart af met sterren, een tekst en plaksteentjes.
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(design: Sigrid Klingenberg) 100%



Cars & Bikes in Winter
Door Rimmie van der Sande
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pagina 12-13

1
Stans de voor-en achterkant van de boxkaart uit wit karton. Stans de 
voorkant ook uit dessinpapier. Plak deze op de voorkant van de witte 
kaart en stans hier de opening uit. 
Plak op de zijkanten kraft van 4,5 x 11,4 cm met dessinpapier van 4,1 
x 10,9 cm.
Plak de achtergrond op de binnenzijde. 
Snijd twee kleine stukjes sneeuwpapier, scheur de bovenkant een klein 
beetje schuin af. 
Stans met behulp van de golfrand vier stroken van 15 cm lang uit 
sneeuwpapier. Plak één rand onder de achtergrond. 
Stans drie witte tussenstroken. Plak de overige golfstroken van sneeuw-
papier hierop. 
Stans uit diverse kleuren karton het volgende: de den en spar, kleine 
boompjes, het huis, de auto en caravan, de banner, de lantaarnpaal en 
het hertje. Bewerk de dennen en sparren met sneeuweffect. 
Stempel de tekst op de banner.
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

2
Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Rond de onderste 
twee hoeken af met een hoekpons. Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 
cm en plak het op metallic grijs van 13 x 13 cm. 
Stans het ticket 1x uit dessinpapier en 1x uit metallic grijs, stans in de 
laatste een opening met een kleiner ticket. Plak er mica achter. 
Stans de horizon uit sneeuwpapier en plak op het ticket van dessinpa-
pier. Plak dubbelzijdig foamtape op de rand van het ticket. 
Stans uit zwart, grijs en zilver autootjes, een fi ets, een motor en een 
scooter. 
Plak beide delen op elkaar. Zo ontstaat het schudgedeelte. 
Stans uit diverse kleuren karton het volgende: huisjes, een banden-
spoor, cirkel en tekst. Bewerk de tekst met distressinkt black soot. 
Bewerk de sterren van chipboard met embossingpoeder. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Christmas Candles
Door Sabine Sprenkeler
sabscreas1987.blogspot.nl
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1
Stans de op een na grootste ticket 4x uit cerise en de op twee na 
grootste 4x uit dessinpapier, plak ze op elkaar.
Snijd uit kraft een rechthoek van 16,4 x 12,6 cm en van 12,6 x 19 
cm, ril bij de laatste een vouw op 2,5 cm, zodat een omvouwstrookje 
ontstaat. 
Vo uw beide delen dubbel en plak ze met de omvouwstrook aan elkaar. 
Plak hierop de uitgestanste delen. Teken de hoekjes na op het kraftpa-
pier en knip ze uit.
Stans de manden 4x uit kraft, de kaarsen 4x uit roze en blaadjes, takjes 
en besjes uit verschillende kleuren groen en bruin karton en sneeuwpa-
pier. Vouw de blaadjes.
Plak de kaarsen in de mandjes (met foamtape). Knip bij het eerste 
mandje drie vlammetjes weg, bij het tweede mandje twee vlammetjes 
en bij het derde mandje één vlammetje. Kleur de overgebleven vlam-
metjes geel.
Stans met LR0187 vier roze labeltjes en stempel daar de data van de 
adventszondagen op.
Rijg twee belletjes aan de touwtjes en strik ze aan de labeltjes, plak ze 
op met foamtape. 
De kaart kan ook met enamel dots in plaats van belletjes versierd 
worden.

2
Stans de lantaarn 4x uit zilverpapier. Knip de uitsteeksels eraf, zodat de 
randen recht zijn. 
Leg de lantaarns met de zilverkleurige kant naar beneden, strak tegen 
elkaar. Plak een stukje dubbelzijdig tape op de naden. Knip ramen uit 
mica en plak die vast op het tape. 
Vouw de lantaarn dicht. Plak ook nu de twee delen met dubbelzijdig 
tape tegen elkaar en plak daarop de mica-ramen. Plak bovenop de rond-
jes op elkaar om de lantaarn ‘dicht’ te maken.
Stans de krans uit verschillende kleuren groen. Knip 1/3 deel uit de 
krans en gebruik die als basis. 
Knip de rest van de krans in kleine stukjes. Krul de blaadjes en bewerk 
ze met een beetje gesso. Plak ze dakpansgewijs op de basiskrans.
Stans de mini-poinsettia’s uit wit, bewerk de blaadjes en plak ze op 
elkaar. Plak de bloemen op de stukjes krans. 
Maak daarna met de uitgestanste besjes en takjes het bloemstukje 
verder af en plak het op de zijkant van de lantaarn.
Stans de kleinste bloem van Creatable LR0435 2x uit. Vouw de blaadjes 
en plak ze boven op de lantaarn (op het rondje), samen met nog wat 
uitgestanste blaadjes en besjes. Stans de besjes en dennenappeltjes uit 
sneeuwpapier.
Breng als laatste een beetje modelling paste aan als sneeuw.



3
Snijd een witte basiskaart van 14,3 x 29,6 cm en ril vouwen op 14,3 
cm en 15,3 cm. Neem op de voorkant het patroon over. Ril, vouw en 
snijd de lijnen zoals op het patroon aangegeven. Snijd dessinpapier 
van 11 x 11 cm en plak in het frame.
Plak ter afwerking aan de binnenkant van het voorblad dessinpapier 
van 9,1 x 9,1 cm, geplakt op wit karton van 11,2 x 11,2 cm.
Snijd dessinpapier van 13,9 x 13,9 cm en snijd uit het midden een 
vierkant van 11 x 11 cm. 
Snijd twee stroken van 2,5 x 11 cm uit sneeuwpapier en donkergrijs 
karton. 
Stans de horizon met huisjes uit donkerblauw en zwart. 
Plak alles met behulp van foamtape op. Begin bovenaan met de huis-
jes. 
Stans uit diverse kleuren karton het volgende: twee dennen, een 
bloem, autootjes, een fi ets en motor en een verkeersbord. Snijd een 
stukje sneeuwpapier voor onder de dennen en scheur het een beetje 
schuin af. 
Stans de tekst op een restje wit karton en knip er een hoekje uit. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

3



Christmas Decorations
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Cactus Cards
Door Sanne Rongen
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1
Beplak de bovenkant van de luciferdoos met het stukje dessinpapier van 
het voorblad van het blokje, waar een klein stukje van ieder dessin op 
staat. Beplak de onderkant en de kopse kanten van de doos met een 
willekeurig stukje dessinpapier.
 Stempel de tekst op de tag en verfraai de afdruk met heldere embos-
singpoeder.  Versier de doos met sterren en uitgestanste fi guurtjes.

2
Zo wordt een easelkaart gemaakt: 
Stans uit kraft een dubbele ster, leg daarvoor de stans met één punt 
niet helemaal tegen de snijlijn, dan blijven de twee sterren aan elkaar 
vastzitten. Plak een grote ster tegen de dubbelgevouwen ster. 
Stans de ster met de opengewerkte rand. Geef deze en een grote ster 
berg- en dalvouwen. Plak deze twee sterren op elkaar. Plak de ster die 
nu driedimensioneel is geworden, met een grote dot 3D-lijm op de ea-
selkaart.  Plak daarop een kleinere ster, deze en de opengewerkte kleine 
sterren zijn opgebouwd uit verschillende papierlagen. Beplak ook de 
ondergrond met sterren. 
Stempel de tekst op de tag en verfraai de gestempelde afdruk met 
heldere embossingpoeder.

3
Stans drie kleine sterren uit dessinpapier, stempel er wat teksten op en 
versier de voorste ster met een boompje en sneeuwpop. 
Stans een gaatje in de sterren en rijg ze met touw en twee belletjes 
aan een netje met kaarsjes. 

4
Stans uit kraft vijf dubbele sterren, leg daarvoor de stans met één punt 
niet helemaal tegen de snijlijn, dan blijven de twee sterren aan elkaar 
vastzitten. Zo kunnen de sterren goed over een stukje lint gehangen 
worden. 
Versier de sterren met gestanste fi guurtjes uit de decoratieset, sterren 
en gestempelde afdrukjes. 
De opengewerkte kleine sterren en het woord Kerst zijn opgebouwd uit 
verschillende papierlagen. Plak aan de achterkant van de sterren een 
stukje lint. Plak daarop kleine knijpertjes, beplakt met een strookje 
dessinpapier en een opengewerkte ster. 
Werk de opengewerkte sterren aan de top van de grote sterren af met 
een plaksteentje.

5
Stans voor iedere ster van kraft uit dessinpapier een ster met openge-
werkte rand. Stans uit het midden van deze sterren een opengewerkte 
ster. Maak in alle sterren berg- en dalvouwen. 
Plak een ster van kraft en een ster uit dessinpapier op elkaar. Maak 
voor de lampjes een klein gaatje in de sterren. Bevestig de sterren om 
en om als een ster of een klokje aan de lichtjes.

1
Snijd een witte dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er dessin-
papier van 13 x 13 cm op.
Snijd dessinpapier van 10,5 x 10,5 cm, rond de hoekjes af en plak het 
op zwart karton en snijd dit iets groter af.
Snijd een cirkel uit dessinpapier en plak die ook op. Stans een tekst uit 
zwart karton en plak die in de cirkel. 
Stans de cactussen uit restjes karton en kurk en plak de onderdelen op 
elkaar. Plak de cactussen met 3D-foamblokjes op. 
Stans driehoekjes uit spiegelkarton en plak de strook die overblijft 
op de kaart. Werk de kaart af met een vlaggetje van spiegelkarton en 
knoop er twine aan.

2
Snijd een witte dubbele kaart van 11 x 15 cm en rond de hoekjes af. 
Embos de voorkant van de kaart met een design folder. Plak dessin-
papier van 11 x 10,5 cm op de kaart. 
Stans een heleboel driehoekjes uit spiegelkarton en stop ze in een 
loonzakje. Plak het loonzakje met een stukje washi-tape op. 
Knoop een stuk twine aan een label en plak het op. 
Stans de cactussen uit restjes karton en kurk en plak de onderdelen op 
elkaar. Plak de cactussen op met 3D-foamblokjes.
Plak het strookje spiegelkarton dat overbleef na het uitstansen van de 
driehoekjes op de kaart. 
Stans een tekst uit zwart karton en plak die op het goudkleurige 
strookje. 
Stans nog wat driehoekjes uit kurk en plak die op. Werk de kaart af met 
wat gestempelde motiefjes.

3
Snijd een witte dubbele kaart van 11 x 15 cm en rond de hoekjes af. 
Plak er dessinpapier van 11 x 15 cm op en stempel langs de randen. 
Stans een heleboel cirkels in verschillende maten uit dessinpapier, 
spiegelkarton en kurk en plak ze in een speels patroon op. 
Stans de cactussen uit restjes karton en kurk en plak de onderdelen op 
elkaar. Plak de cactussen met 3D-foamblokjes op de grootste cirkels. 
Stans een tekst uit zwart karton en plak op een cirkel van kurk.
Werk de kaart af met wat gestempelde motiefjes.

4
Snijd een witte dubbele kaart van 11 x 15 cm en rond de hoekjes af. 
Plak er dessinpapier van dezelfde maat op. 
Snijd dessinpapier van 6 x 12,5 cm, rond de hoekjes af en plak het met 
3D-foamblokjes op de kaart. Stans de cactussen uit restjes karton en 
kurk en plak de onderdelen op elkaar. Plak de cactussen met 3D-foam-
blokjes op.
Stans een tekst uit zwart karton en plak op. 
Snijd een vlaggetje uit spiegelkarton, knoop er een stuk twine aan en 
plak het op.
Werk de kaart af met een gestempelde tekst.



Winter Dreams
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1
Stans de dichte cirkel van de twine circle 2x uit petrol en de open-
gewerkte 1x uit pearl-white. Rijg door de gaatjes een stukje waxkoord.
Snijd een petrol strook van 1 cm breed (lengte wordt bepaald door de 
lengte van het rietje), plak er dubbelzijdig tape op en plak de strook 
dan schuin over het rietje. Plak op dezelfde manier kant op het rietje. 
Knijp het rietje aan een kant plat en plak dit deel tussen de twee 
dichte cirkels. Plak de opengewerkte cirkel erop. Knip een plaatje van 
het knipvel uit en plak het op de lollypop. 
Stans de veren uit sneeuwpapier en lichtblauw karton. Maak er een toef 
van en werk die af met een strik van kant en van waxkoord. Steek er tot 
slot nog wat sprietjes met kraaltjes tussen. 
Werk de lollypop af met plaksteentjes.

2
Stans de label uit petrol en vellum. Teken de binnenrand van de mal 
over op dessinpapier, knip uit en plak op. Plak het vellum alleen op de 
bovenkant vast. Stans de dromenvanger uit taupe en stans een afbeel-
ding uit het knipvel. Plak ze op het vellum. 
Stans veren uit petrol en 
sneeuwpapier en plak ze 
op. Stans de twine border 
uit sneeuwpapier en plak 
deze samen met een heel 
smal strookje petrol op. 
Werk de label af met een 
strikje, geponste vlinders 
en een plaksteentje. 

3
Bewerk de randen van het 
gebruikte dessinpapier met 
distressinkt. Snijd taupe 
karton van 13 x 13 cm en 
plak er dessinpapier van 
12,5 x 12,5 cm op. Stans de 
gebogen kaart uit taupe en 
teken de binnenrand van de 
stans over op dessinpapier. 
Snijd aan de onderkant van 
de grootste gebogen kaart 
2 cm af (ook van het des-
sinpapier). Plak de delen op 
elkaar. Stans de dromenvan-
ger uit taupe en plak er een 
afbeelding uit dessinpapier 
op. Knip dik mica van 5 
x 1 cm en vouw dit op 2 
en 3 cm. Plak het mica 
tussen het dessinpapier en 
kaartenkarton en daarna 
op de dromenvanger, die 

15 x 15 cm

14 x 14 cm

6.5 x 6 cm

6 x 15 cm

5.5 x 3 cm

hierdoor op de kaart kan wiebelen. Plak het grootste gebogen deel vast 
op de linkerkant van de kaart en * plak een stukje dubbelzijdig tape 
op het uiteinde. Bepaal waar het gebogen gedeelte straks vastgeplakt 
moet worden en zet daar een potloodlijntje. Plak het kleine gebogen 
gedeelte aan de rechterkant van de kaart en herhaal vanaf *. Dit deel 
wordt op het grootste gebogen deel vastgezet. Knip een afbeelding uit 
het knipvel en plak het op de kaart. 
Versier de dromenvanger met uitgestanste veren en plaatjes uit des-
sinpapier.

4
Snijd taupe karton van 15 x 15 cm en plak er cerise van 14 x 14 cm op. 
Snijd dessinpapier van 6 x 15 cm en van 6 x 6,5 cm. 
Stans de opengewerkte cirkel uit dessinpapier en een gladde cirkel 
uit cerise. Stans veren uit dessinpapier en sneeuwpapier. Stempel een 
tekst op een stukje taupe karton. Knip een afbeelding uit en plak alles 
volgens voorbeeld op de kaart.

TIP: 
Plak alle toefjes vast met 3D-kit, zo kun je makkelijk nog iets veran-
deren of ertussen schuiven. Breng een druppel 3D-kit aan en leg de 
veertjes erin.



Dear Sir,
Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl
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White borders
Door Astrid Schipper
astridschipper.blogspot.nl
pagina 22-23

1
Snijd van blauw karton een dubbele kaart van 12 x 14,5 cm en een 
strook van 6,5 x 12 cm en van 3 x 14 cm. Snijd van wit karton een 
enkele kaart van 11,5 x 14 cm en een strook van 6 x 11,85 cm en van 
2,5 x 13,5 cm. Snijd dessinpaper van 11 x 13,5 cm en van 5,5 x 11,5 
cm. Knip uit de witte strook aan een korte kant een V-vorm, plak op de 
blauwe strook en knip daar ook de V-vorm uit. 
Stans alle onderdelen voor het colbert, plak het in elkaar en daarna op 
blauw karton van 8,5 x 8,5 cm en daarna op wit karton van 9 x 9 cm. 
Stempel de teksten op restjes wit karton en mat ze op blauw.
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart en werk af met extra gestanste 
knoopjes.

2
Snijd van kraft een dubbele kaart van 14 x 14 cm en een strook van 
10 x 14 cm. Snijd een enkele anjerwitte kaart van 13,5 x 13,5 cm en 
een strook van 9,5 x 14 cm. Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en een 
strook van 9 x 14 cm. Bewerk de randen met distressinkt. 
Stans Kim’s buddy, de kleding van het jongenssetje en de nuts & bolts. 
Stempel de tekst op een stukje anjerwit karton en mat dit op kraft. 
Plak alles samen met een touwtje volgens voorbeeld op de kaart.

3
Snijd van kraft een dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en een enkele 
kaart van 12 x 12 cm. Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm en van 11,5 x 
11,5 cm, bewerk de randen met distressinkt. Plak ze op elkaar. 
Knip het plaatje uit het knipvel, mat op kraft en bewerk de randen met 
distressinkt. Plak de afbeelding op de kaart. 
Stans de druivenrank uit kraft en mosgroen, knip de bladeren van de 
mosgroene af, plak ze op de druivenrank van kraft en bewerk met dis-
tressinkt. Stans/embos de trossen druiven uit paars karton en bewerk 
ze nog in de mal met distressinkt. Stans/embos de onderdelen van de 
mandfl es, bewerk met distressinkt en zet in elkaar. 
Stempel de woorden op een restje anjerwit en mat op kraft. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart en bewerk etiket en label met 
een gelpen.

4
Snijd van kraft een dubbele kaart van 13,5 x 15 cm en plak er 13 x 14,5 
cm wit karton op. Snijd een blauwe strook van 12,5 x 6 cm en plak 
die bovenaan op de witte kaart. Snijd vier stroken mos- en legergroen 
en een grijze strook van 5 x 12,5 cm. Stans twee groene stroken met 
een horizon met cypressen en gebruik de stans van de horizon zonder 
bomen voor twee groene stroken en de grijze strook. Bewerk de randen 
met distressinkt. Draai een strook met bomen om, zodat er links en 
rechts een groepje bomen komt te staan. Plak de stroken trapsgewijs op 
de kaart. Stans/embos de wijnfl es met glas, de auto met caravan, gras-
pollen, vogels en wolken en plak alles volgens voorbeeld op de kaart. 
Stempel de tekst op een strookje kraft, knip er een punt aan en bewerk 
met distressinkt. Plak de strook samen met een vogeltje als richtingwij-
zer op de kaart.

1
Snijd twee witte stroken: 15 x 20 cm, ril vouwen op 2,5 cm en 5 cm en 
15 x 6,5 cm. 
Snijd van taupe karton: 14,5 x 14,5 cm en 14,5 x 6 cm en van dessin-
papier: 14 x 14 cm en 14 x 5,5 cm. Plak de delen op elkaar, maar plak 
de kaart nog niet aan elkaar.
Scheur twee hoekjes van bruin houtdessin en plak die op de kaart. 
Stans/embos de grote en kleine mal tegelijk uit wit karton. Stans de 
grootste rand uit taupe karton. Plak de witte grote rand op de bruine 
rand en knip/snijd het middengedeelte iets kleiner af. Plak er een 
stukje visnet achter en plak het geheel op de kaart. 
Plak de kleine gestanste vorm op een stukje taupe karton en knip/snijd 
de buitenrand iets groter en  de binnenrand iets kleiner af. Plak het 
plaatje erachter. Plak de kaart aan elkaar. 
Plak de schelpen op taupe karton, knip ze uit en plak ze met de takjes 
op. Werk de kaart af met strik.

2
Snijd een witte strook van 30 x 15 cm en ril vouwen op 15 cm, 17 cm, 
19 cm en 29 cm. Plak de kaart met de laatste strook aan de achterkant 
vast. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en plak dit op de kaart. 
Stans de mal 2x uit wit karton, knip van één motief de onderkant uit en 
plak het verhoogd op het andere motief. Plak het geheel op de kaart. 
Stans de twee kleinere mallen tegelijk uit wit karton en gebruik de 
rand. Plak het plaatje erachter en plak het daarna op de kaart. 
Stempel de tekst op een strookje wit en knip er aan de uiteindes V-tjes 
uit. Werk de kaart af met een strik, bloemen en takjes.

3
Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm en twee enkele kaarten: 
houtdessin 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier met cirkels 14 x 14 cm. Plak 
de delen op elkaar.
Stans/embos de mal uit wit karton en plak het plaatje erachter. 
Stans de rand uit houtdessin en plak de delen op de kaart.
Stans de kleine mal uit wit karton. 
Stempel de tekst op een stukje wit karton, teken de binnenkant van de 
kleine mal om de tekst heen en knip dit uit. Plak de tekst verhoogd op 
en plak het  geheel op de kaart. 
Werk de kaart af met een strik en parels.



Eline’s cute Animals
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.nl
pagina 24-26

1
Stans het label uit kraft. Teken de binnenkant van de mal met potlood 
na op de achterkant van dessinpapier en knip uit. 
Snijd een strook dessinpapier van 16 x 4,5 cm en stans er in de lengte 
een deel van het label uit. Plak de laagjes op elkaar.
Stans een cirkel van dessinpapier en eentje van vellum, plak op elkaar 
en op de kaart. Doe alleen lijm/tape op het onderste deel van de cirkel, 
zodat dit later niet zichtbaar is. 
Scheur/snijd een strook sneeuwpapier van 2 x 10 cm, stans de zijkanten 
met de cirkelmal in vorm en plak op. 
Stans de boom uit kraft en dennengroen en plak op. Stans de muis met 
lantaarn, plak in elkaar en op het label. Werk het label verder af met 
kersttakjes, besjes, een tekstje en plaksteentjes. 
Stans de standaard uit hagelwit. Teken de binnenkant van de mal na op 
de achterkant van groen dessinpapier, knip uit en plak op. 

2
Snijd van grijs kraft een dubbele kaart van 15 x 10,5 cm en plak er 
hagelwit van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 
Scheur/snijd uit vellum en dessinpapier een strook van circa 4 x 15 cm 
en plak achter elkaar op. 
Stans met de golvenmal een rand zand uit anjerwit van circa 1,5 x 15 
cm en plak op. 
Stans het koraal uit cerise en plak op. Stans het wier uit bloesem en 
plak op. Stans de vissen, de krab, de kwal en de zeesterren uit, plak in 
elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart verder af met een tekstje, plaksteentjes en druppeltjes. 

3
Snijd van grijs kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
vellum van 13 x 13 cm op (breng alleen lijm/tape aan op de onderste 
helft, anders zie je het erdoorheen). 
Scheur/snijd twee stroken dessinpapier van circa 4,5 x 13,5 cm breed 
en plak deze achter elkaar op. Stans de boerderij, plak in elkaar en dan 
met een hekje ernaast op de voorkant. 
Stans de zonnebloemen, zet met een bruine marker en een witte gelpen 
stipjes langs de binnenkant van de bloem, plak in elkaar en dan op de 
kaart. 
Stans de koe, plak in elkaar en dan op de kaart. 
Werk de kaart verder af met een wolkje, gras, bloemetjes, een tekstje en 
plaksteentjes.

4
Neem het patroon voor de kaart over op grijs kraft en knip uit. Mat de 
ronde delen van de kaart op bloesem en dessinpapier. 
Snijd voor de binnenkant vellum van 14 x 9,5 cm en hagelwit van 13,5 
x 9 cm. 
Snijd een lange hagelwitte strook van 22,5 x 8 cm, ril vouwen op 6 cm 
en 16,5 cm, vouw tot een wikkel en plak vast. 

Plak op de voorkant van de wikkel dessinpapier van 10,5 x 7,5 cm. Plak 
er een cirkel van vellum op.
Stans de babyromper en de ooievaar uit, plak ze in elkaar en op de 
wikkel. 
Werk de kaart verder af met een tekstje en plaksteentjes.
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Wall Art
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.nl
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Ingredients:
Collectables Eline: COL1352 (Frog), COL1353 (Cat), COL1354 (Bunny), 
COL1355 (Fox), COL1357 (Owl Family), COL1368 (Hedgehog), COL1369 
(Reindeer), COL1370 (Polar bear), COL1384 (Elephant), COL1385 
(Sheep), COL1386 (Giraffe), COL1392 (Birds), COL1399 (Monkey), 
COL1401 (Deer), COL1402 (Piglet), COL1408 (Horse & Unicorn), 
COL1409 (Panda & Bear), COL1410 (Squirrel), COL1411 (Dachshund), 
COL1413 (Snowman), COL1414 (Husky), COL1415 (Sleigh and fl ow), 
COL1416 (Penguin), COL1417 (Igloo and mountain), COL1422 (Baby 
animals), COL1424 (Tree), COL1426 (Cow), COL1427 (Farm set), 
COL1428 (Duck Family), COL1429 (Chicken Family), COL1430 (Whale), 
COL1431 (Tropical fi sh), COL1432 (Seals), COL1433 (Seagull & friends), 
COL1437 (Mouse Family), Creatables: LR0409 (Tiny’s Cattails), Crafta-
bles: CR1278 (Tiny’s Sandcastle set), CR1279 (Tiny’s Ocean set), CR1335 
(Punch die-Snowfl akes), CR1374 (Box card), CR1406 (Coral), CR1407 
(Scallop), Decoration paper: CA3127 (silver), Snowpaper: CA3104, 
Papicolor card: Recycled kraft: white (321), grey (322), brown (323), 
orange (325) and green (328), Original: raven black (901), carnation 
white (903), azure blue (904), dark purple (905), purple (913), red 
(918), light pink (923), salmon pink (925), cream (927), daffodil 
yellow (928), cloud grey (929), pearly white (930), turquoise (932), 
mauve, (937), dark brown (938), nut brown (939), Christmas red (943), 
mouse grey (944), dark purple (946), light green (947), mustard yellow 
(948), moss green (951), spring green (952), mocha (953), army green 
(954), blue (955), baby blue (956), light grey (957), grey (958), baby 
pink (959), taupe (961), petrol (962), Canvas van 1.20 x 0.40 m, Ena-
mel dots: PL4511 (cold as ice), PL4512 (baby pink), Hemp cord white, 
Pearls: CA3132 (white), Vellum, White gel pen

Neem het canvasdoek en teken licht met een potlood af hoe het land-
schap eruit komt te zien. 
Begin bovenin het doek met de lucht, gebruik hiervoor babyblauw 
papier. 
Teken en knip/snijd dan de achterste berg uit grijs en de berg ervoor 
uit muisgrijs. Maak bij de voorste berg een kleine grot door er een 
boogje uit te snijden. Werk de rand af met een gebogen strookje papier, 
plak het vast met 3D-tape.
Maak de ijsvlakte uit lichtgrijs en het glooiende landschap uit verschil-
lende kleuren groen en een stuk gerecycled bruin kraft. De twee hoge 
bergen met het water ertussen zijn gemaakt uit gerecycled groen en 
blauw kraft. 
Daarna volgen nog drie groene stroken met een glooiend landschap, 
dat overloopt naar het strand, gemaakt uit crème en narcisgeel. Het 
golvende water is gemaakt van babyblauw, azuurblauw en turkoois. 
Tot slot is een strook kraft uitgestanst met de golfjesmal van de Col-
lectable van Eline’s whale. 
Hierna kan het decoreren beginnen. Begin met de achterste dingen, zo-
als de herfstbomen, het riet en het watertje, de ijsschots en de takken. 
Knoop een touwtje tussen de takken en hang hier allemaal lantaarns 
aan. 
Stans daarna alle diertjes uit verschillende kleuren, plak ze in elkaar 
en daarna op het canvas. Werk het geheel af met blaadjes, bloemetjes, 
plantjes, sneeuwvlokken, wolken, enamel dots en parels.

Masking Technique
Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
pagina 30-32

Algemene werkwijze:
Snijd uit PCP een rechthoek of vierkant met de maat beschreven bij de 
kaart. Stempel de afbeeldingen met Archival stempelinkt jet black door 
middel van maskeren. Volg de volgorde van de foto’s die bij de kaart 
horen. Laat de inkt drogen en kleur daarna in met de Copic markers of 
een ander kleurmiddel. Voor de wolken in de lucht teken je wolken op 
een vel papier, knip ze langs de rand uit en tamponneer met distress-
inkt tumbled glass langs de rand.

1
Snijd uit kraft een topvouwkaart van 14,5 x 14,5 cm. Snijd dessinpa-
pier van 13,25 x 13,25 en van 13,75 x 13,75 cm, mat het grootste vier-
kant op hagelwit karton. Plak ze op elkaar. Stans een cirkel en ticket 
uit dessinpapier. Snijd hagelwit karton van 12,25 x 12,25 cm embos 
er sneeuwvlokken in. Snijd uit PCP een rechthoek van 14 x 11,75 cm, 
stempel de afbeelding volgens voorbeeld en kleur deze in. Bewerk de 
lucht met pan pastel. Stempel de eend en de uil, kleur in en knip uit. 
Plak ze met 3D-kit verhoogd op de kaart. Stempel de tekst met Archival 
red geranium stempelinkt, knip er een label van, knip uit dessinpapier 
een label van dezelfde maat en knoop ze aan de cirkel.

2
Snijd uit kraft een topvouwkaart van 15 x 12,5 cm. Snijd dessinpapier 
van 14 x 11,5 cm, mat op paars en daarna op ravenzwart karton. Plak 
ze op elkaar. Stans een rechthoek en ticket uit oranje karton. Stans een 
label uit paars en ravenzwart karton. Knoop door de paarse label een 
stukje touw. Snijd uit PCP een rechthoek van 13,5 x 10,25 cm, stempel 
de afbeelding volgens voorbeeld en kleur deze in. Bewerk de lucht met 
pan pastel. Stempel de vlinder, pompoenen, eend en muis, kleur in en 
knip uit. Plak ze met 3D-kit verhoogd op de kaart.

3
Snijd kraft van 21,75 x 14 cm en hagelwit karton van 21,25 x 13,5 cm. 
Rond de hoeken af met een hoekpons. Plak beide gedeeltes op elkaar 
en ril op 9,25 cm en 17,5 cm. Snijd dessinpapier van 8,75 x 13,25 cm 
en van 8,25 x 13,25 cm. Plak het op de kaart. Stans een banier, twee 
cirkels en twee tickets uit dessinpapier. Stans drie rechthoeken uit PCP. 
Stempel de afbeeldingen volgens voorbeeld en kleur ze in. Maak de 
wolken in de lucht. Stans de wolken van de bendy card uit PCP, bewerk 
de randen met distressinkt tumbled glass. Stempel de teksten en knip 
er labels van. Knip uit dessinpapier twee labels van dezelfde maat, 
knoop ze aan elkaar met een stukje touw.

4
Snijd uit kraft een strook van 30,5 x 13,75 cm. Ril vouwen op 17,25 
cm (dalvouw), 18,75 cm (bergvouw) en op 20,25 cm (dalvouw). Snijd 
twee schuine hoeken aan een uiteinde van de strook op 2,75 cm geme-
ten vanaf de hoek. Vouw de kaart en zet vast met een stukje tape. 
Snijd dessinpapier van 12,75 x 16,50 cm. Snijd ook hier de hoeken 
schuin af. Mat op hagelwit karton. 



Hetty’s Penguins 
Door Marianne Perlot
mariannedesignblog.blogspot.nl 
pagina 35

Algemene werkwijze:
Stans een aantal cirkels (8 cm Ø) en vierkanten (8 x 8 cm) uit het aqua-
relpapier en maak leuke combinaties van de teksten en de stempels. 
Het is heel handig dit met behulp van de stamp master te stempelen. 
Kleur alle afbeeldingen in. Maak daarna de kaarten verder af.

1
Vouw een dubbele rode kaart van 13.5 x 13.5 cm en plak er dessinpa-
pier van 10 cm op. 
Kies een van de plaatjes uit en plak het op de voorkant van de kaart.
Stans een ster en een sterrenrand uit sneeuwpapier en plak ze op de 
kaart. 
Decoreer de sneeuw met glitterlijm en maak de kaart verder af met 
enamel dots.

2
Vouw een dubbele rode kaart van 13.5 x 13.5 cm. 
Stans drie baniers uit dessinpapier en plak ze op de voorzijde van de 
kaart. Plak het plaatje er bovenop.
Stans de sterrenrand uit sneeuwpapier en gebruik zowel de rand als de 
uitgestanste sterren.
Decoreer de ijsschots met glitterlijm en plak een enamel dot op de 
punten van de baniers.

3
Snijd een dubbele zwarte kaart van 14 x 14 cm en plak er dessinpapier 
van 13.5 x 13.5 cm op. 
Stans vier vierkantjes van 6,3 x 6,3 cm en plak die op het dessinpapier.
Stans een zwarte cirkel van 10 cm Ø. 
Stans de sterrenrand uit sneeuwpapier en plak die, samen met de uitge-
stanste sterretjes op de kaart. 

Stans de banier, label, cirkel, rechthoek en ticket uit dessinpapier. 
Snijd uit PCP een rechthoek van 12,25 x 15,5 cm, stempel de afbeel-
ding volgens voorbeeld en kleur deze in. Maak de lucht. Bewerk het 
water met pan pastel. 
Stempel de tekst met Archival cobalt stempelinkt en knip een label. 
Knip een label van dezelfde maat uit dessinpapier, knoop deze met 
touw aan het blauwe label.



Layered stamps
Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
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Werken met de Stamp Master
Op de achterkant van de verpakking staat beschreven hoe je met de 
Stamp Master en de layered stempels kunt werken. Er zijn vier stappen 
nodig om een complete afbeelding te krijgen.

- Begin met stempel 1 (de helemaal dichte). Zet het stempelpapier in 
de Stamp Master vast. De maximale papiermaat is 14,5 x 14,5 cm.

- Leg de eerste stempel op de plek waar je wilt stempelen en sluit de 
Stamp Master. De stempel zal nu aan de deksel kleven.

- Breng een lichte kleur stempelinkt op de stempel aan. Stempel op 
het stempelpapier. Als de afdruk niet goed is, nogmaals inkt aan-
brengen en opnieuw stempelen. 

- Leg  vervolgens de stap-2-stempel op de gestempelde afbeelding, 
zodanig dat de lijnen mooi op elkaar vallen. Doe de deksel weer 
dicht, zodat de stempel weer aan de deksel kleeft. Beïnkt de stem-
pel dit keer met een iets donkerdere kleur inkt en sluit de Stamp 
Master.

Algemene werkwijze:
Maak de randen van het papier bruin met distressinkt vintage photo.
Stempel de bloemen en bladeren op wit stempelpapier, knip uit en werk 
ze op in 3D. 

1
Snijd stempelpapier van 12 x 7,5 cm en stempel er met de Stamp Mas-
ter en zwarte stempelinkt een tekst op. Snijd stempelpapier van 12,5 
x 8 cm en maak het roze met distressinkt. Stempel hierop wat blaadjes 
van de hortensia (stap 4) met de rode (love letter) Memento inkt. Snijd 
hagelwit karton van 13,5 x 9 cm en plak het op een dubbele kraftkaart 
van 15 x 10,5 cm. Stempel alle bloemen en blaadjes met de Stamp 
Master en Memento inkt op stempelpapier. Knip uit en bevestig alle 
onderdelen met 3D-kit op de kaart.

2
Snijd stempelpapier van 12 x 12 cm en stempel hierop met groene inkt 
blaadjes en stippen zoals beschreven in de techniekuitleg. Laat nog 
wat kleine druppels water op het bestempelde papier vallen voor wat 
lichte vlekken. Plak het bestempelde papier achtereenvolgens op oranje 
karton van 12,5 x 12,5 cm, hagelwit van 13,5 x 13,5 cm en een dub-
bele bruine kaart van 15 x 15 cm. Snijd stempelpapier van 12 x 2 cm 
en maak het bruin met distressinkt. Plak op de kaart. Stans een tak uit 
stempelpapier en maak deze bruin met distressinkt. 
Stempel de grotere bladeren, eekhoorn en eikels met Memento inkt op 
stempelpapier en knip ze uit. Plak alles met 3D-kit op de kaart.

3
Snijd stempelpapier van 11 x 11 cm en stempel er met bruine inkt 
blaadjes en stippen op zoals beschreven in de techniekuitleg. Plak het 
achtereenvolgens op donkerbruin karton van 11,5 x 11,5 cm, hagelwit 
van 12,5 x 12,5 cm en een dubbele cerise kaart van 14 x 14 cm.
Stempel de bloemen in verschillende herfsttinten en de blaadjes in 
groen met Memento inkt op stempelpapier en plak ze met 3D-kit op de 
kaart. Werk af met een strikje

4
Warme Kerstwensen: Snijd stempelpapier van 3 x 12,5 cm en stempel er 
met groene Memento inkt blaadjes op. Kleur de strook daarna bruin met 
distressinkt. Snijd hagelwit papier 11 x 12 cm, plak het op cerise van 
12,5 x 12,5 cm en een hagelwitte dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm.
Stempel de tekst op een witte strook van 9 x 2,2 cm en snijd er een 
driehoekje uit. Plak de strook op de kaart en werk verder af met een 
kerstster, hulst en plakparels.

5
Fijne Kerst: Snijd stempelpapier van 6,5 x 10 cm en bewerk het met 
distressinkt. Stempel er het hart van de amaryllis op met Memento inkt 
bamboo leaves. Plak de strook vervolgens op hagelwit van 12 x 12 cm, 

cerise van 12,5 x 12,5 cm en een hagelwitte dubbele kaart van 13,5 
x 13,5 cm. Snijd stempelpapier van 10 x 3 cm en maak het groen met 
Memento inkt bamboo leaves en new sprout, met daaroverheen distres-
sinkt twisted citron. Stempel de tekst op een wit strookje van 7 x 1,3 
cm en plak het op de kaart. Stempel de hulst, helleborus en amaryllis, 
bevestig ze met 3D-kit. Werk de kaart af met plakparels.

Uitleg achtergrond maken met de Stamp Master
Kijk op YouTube voor handige tips:
https://www.youtube.com/c/MarianneDesignBV

1 
Kleur wit stempelpapier met distressinkt. Begin aan de buitenkant met 
de donkerste kleur en werk met steeds lichtere kleuren naar binnen toe. 
Laat het midden licht.

2 
Stempel met de layered stempels en Memento inkt willekeurig wat 
blaadjes op het stempelpapier.

3 
Breng met een satéprikker hier en daar wat ‘stippen’ aan op het papier. 
Maak de randen van het papier een beetje bruin met distressinkt 
vintage photo.
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Kijk voor video’s en inspiratie op: https://makerisme.nl/kjmd/

- Doe het ook zo met de stap-3 en stap-4 stempels en gebruik steeds 
een iets donkerdere kleur stempelinkt.

Tips:
Maak de stempel na elk gebruik schoon. Hierdoor vermindert de 
verkleuring van de stempels en hij is meteen schoon voor de volgende 
keer.
De Stamp Master en de stempels kunnen het beste schoongemaakt 
worden met lauw water en milde zeep.
Hoe vaker je met dezelfde kleur, dezelfde stempel stempelt, hoe don-
kerder de kleur op het papier uiteindelijk zal worden. 


