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Bij het maken van alle kaarten begin je met het omtekenen van de bui-
tenste lijnen van het fi guur van het stencil op hagelwit kaartenkarton. 
Doe dit tweemaal en spiegel er eentje van (dat wordt de achterkant van 
de kaart). Maak op ca. 4 cm van de bovenkant van het achterste deel 
van de kaart een horizontale rillijn en vouw om. Dit gedeelte plak je 
vast tegen het voorste deel van de kaart. De kaart kan nu ook rechtop 
blijven staan.
Voor het decoreren van de kaart gebruik je alle binnenste lijnen van het 
fi guur. Teken deze om aan de achterkant van het papier of dessinpapier. 
Vergeet niet om het stencil dan ook om te draaien (anders teken je het 
in spiegelbeeld). Knip ook deze delen uit en plak op. 

Tip: staat de kaart niet helemaal rechtop? Knip dan een klein stukje 
van het onderste deel van de achterkant. Zo heeft de kaart een horizon-
taal deel om op te ‘leunen’. 

1
Voor het onderste gedeelte van het hart van de appel teken je de groot-
ste maat af op nootbruin karton. Knip uit en plak op de kaart. Teken de 
grootste maat van het hart ook op kraft, knip uit en leg even apart. 
Teken tot slot de kleinste maat van het hart van de appel af op anjerwit 
en knip uit. Leg deze op die van kraft, vouw dubbel en prik er vier 
kleine gaatjes in met een naald. Naai de twee delen aan elkaar en plak 
ze daarna vast op de kaart. Werk af met een paar appelpitjes. 
Stans het spinnenweb uit vellum. Let erop dat je alleen lijm aanbrengt 
op de delen waar later iets overheen komt. 
Stans de zonnebloem 3x, bewerk met inkt en plak in elkaar.
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart en werk af met een 
tekstbanier, een strikje van waxkoord, takjes, steentjes en pareltjes.

2
Knip de afbeelding uit het knipvel en plak met 3D-tape op de pom-
poen. 
Stans het spinnenweb uit vellum. Let erop dat je alleen lijm aanbrengt 
op de delen waar later iets overheen komt. 
Stans de zonnebloem, bewerk met inkt en plak in elkaar. Stans een 
pompoen en bewerk met inkt.
Stans de paddenstoel uit wit, bewerk met inkt en leg even apart. Stans 
de hoed van de paddenstoel uit rood en knip die uit. Plak hem op de 
witte paddenstoel en maak de stippen wit met de gelpen. Plak de pad-
denstoel op de kaart. 
Stans nog een aantal bladeren en veren en decoreer de kaart hier mee. 
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart en werk af met een 
tekstbanier, strikje van waxkoord, een spinnetje, takjes, steentjes en 
pareltjes.

3
Plak de gestanste herfstbladeren schuin op elkaar. 
Stans de banier uit dessinpapier en plak de letters op. Knip één uit-
einde in vorm en pons aan de andere kant een gaatje. Knoop de banier 
met waxkoord om een van de bladeren. 
Stans een rode sierlijke cirkel en stans de afbeelding met de kleinere 
gladde cirkelmal.
Stans de zonnebloem, bewerk met inkt en plak in elkaar. Stans de pom-
poen en bewerk met inkt. Stans de paddenstoel uit wit, bewerk met 
inkt en leg even apart. 
Stans de hoed van de paddenstoel uit rood en knip uit. Plak hem op de 
witte paddenstoel en maak de stippen wit met een gelpen. 
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart en werk af met tak-
jes, steentjes en pareltjes.

4
Stans de kabouters en plak ze in elkaar. Stans de zonnebloem, bewerk 
met inkt en plak in elkaar.
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart en werk af met een 
tekst, een strikje van waxkoord, takjes, een spinnetje, steentjes en 
pareltjes.
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1
Snijd uit kraft een basiskaart van 10,5 x 29,7 cm en ril op 5 cm en 
24,7 cm, vouw de kaart. 
Snijd voor de achtergrond groen karton van 10 x 19,1 cm en voor 
de zijkanten 4,5 x 10 cm (2x). Snijd sneeuwpapier van 3 x 19,6 cm 
en 3 x 5 cm (2x). 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
kleine kerstboom met pot, grote kerstboom, twee rendieren, poes, 
kerstmuts, vier cadeautjes, slee en kerstboomdecoraties.
Breng onder het rendier, de slee, twee cadeautjes, het rendier en de 
kerstbomen wat witte glitter foam clay aan voor een sneeuweffect. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

2
Neem het patroon over op een witte basiskaart van 13,5 x 26,6 cm. 
Snijd uit dessinpapier het volgende: 6 x 10 cm, 3 x 13 cm, 3 x 9,5 
cm (2x) en 3 x 3 cm (2x). Bekleed de kaart hiermee.
Stans de mok uit wit karton. Trek de binnenkant van de mal over op 
dessinpapier en bekleed hiermee de mok.
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
kerstster, poes, jurkje, sjaal, slagroom toef, labeltje en hulsttakje. 
Wikkel touw om het onderste deel van de kaart. 
Stempel een tekst op een stukje rood karton van 2 x 5,5 cm. Maak 
er een gaatje in en knoop met een touwtje vast. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

WINTER GNOMES

Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com
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Maskeertechniek
Stempel eerst wat op de voorgrond komt en daarna wat op de 
achtergrond staat. 
Stempel alles ook op maskeerpapier, knip uit en plak het papieren 
masker op de gestempelde afbeeldingen. Bewerk daarna de achter-
grond met distressinkt. Kleur de afbeeldingen in met markers. 

1
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 11 x 15,5 cm en plak er 
rood dessinpapier van 10,5 x 15,5 cm op. Stans een rechthoek met 
stiksteken uit dessinpapier van 10 x 14,5 cm. 
Stempel de afbeeldingen op stempelpapier. Werk het tafereel uit 
met behulp van de maskeertechniek. Plak het geheel achter het 
frame van dessinpapier. 
Stans de lantaarntjes uit dessinpapier en de kaarsjes uit hagelwit. 
Strik jute twine en plak de lantaarntjes op. 
Stempel een tekst op een hagelwit strookje en mat op dessinpapier. 
Werk de kaart af met plaksteentjes.

2
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 9,5 x 14 cm en 8 x 13,5 cm op. 
Snijd stempelpapier van 8 x 13 cm en stempel de afbeeldingen met 
de maskeertechniek. 
Stans de waxinelichtjes uit dessinpapier. 
Stans een ovaaltje uit dessinpapier en wit karton en stempel een 
tekst. Knoop ze met jute twine aan elkaar. Werk de kaart af met 
plaksteentjes.
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Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser. 
Bol de afbeeldingen en de gestanste figuren iets op en plak ze 
verhoogd met 3D-kit of foamtape op de kaart. Bewerk het witte 
gedeelte van het huisje na het embossen met distressinkt pumice 
stone, de rest van de huisjes met picket fence. Plak goudkleurig 
karton achter de ramen van de huisjes. 

1
Neem het patroon van de center-step-kaart over op muisgrijs karton 
van 28 x 14,5 cm en ril/snijd de lijnen volgens patroon. Snijd het 
dessinpapier 0,5 cm kleiner dan de delen van de kaart. 
Stans de cirkel met sterrenrand uit sneeuwpapier en plak de afbeel-
ding er achter. 
Stans de bomen uit olijfgroen en het gras uit mosgroen karton en 
bewerk ze met wat snowtex. 
Stans het huisje uit hagelwit, kerstrood en muisgrijs karton en 
breng op het dak wat snowtex aan. 
Stans de kabouters uit kerstrood, wolkengrijs, lichtgrijs, babyblauw 
en zalmroze karton en zet ze in elkaar. 
Werk de kaart af met gestanste goudkleurige sterren.

2
Snijd een strook van 29,5 x 14,5 cm uit metallic red lacquer, ril op 
14,5 cm en 22 cm en vouw tot een Z-vormige kaart. 
Plak op het achterste deel hagelwit karton van 14 x 14 cm en 
dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm en op het onderste deel hagelwit 
karton van 14 x 7 cm en dessinpapier van 13,5 x 6,5 cm. 
Stans een sierlijke boog van hagelwit karton en de rode boog en 
het plaatje met stansen van een kleinere maat. 
Stans de bomen uit olijfgroen en donkerbruin karton, het gras uit 
mosgroen en het huisje uit nootbruin en donkerbruin. Stans de 
paddenstoelen uit hagelwit en kerstrood karton en maak de stippen 
met een witte pen. 
Stans de kabouters uit wolkengrijs, lichtgrijs, kerstrood en zalmroze 
karton en zet ze in elkaar. 
Stans de bloem uit kerstrood en hagelwit, de blaadjes uit olijfgroen 
karton en werk af met een parel. 
Laat de voorste kaart rusten achter de bloem.

CHRISTMAS ORNAMENTS

Jeannette Bron
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1
Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er groen kar-
ton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm op. Snijd 
uit het voorblad een cirkel van 12 cm Ø.
Stans de kerstbal uit zilverkarton. Snijd een witte cirkel van 11 cm 
Ø en plak er de uitgestanste kerstbal op. Stans en embos de overige 
figuren en bewerk ze met een beetje gesso. 
Stempel de tekst in de rechterbovenhoek van het geruite vierkant. 
Plak groen dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op de binnenkant van 
de kaart. 
Werk de kaart af.

2
Snijd een groene dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en plak er wit 
karton van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op. Plak 
een strook groen dessinpapier van 13,5 x 5,5 cm dwars over de 
kaart. Stans en embos de benodigde figuren en knip de afbeelding 
uit. Stempel een tekst op de banier en bewerk de randen met dis-
tressinkt. Breng een beetje gesso aan op de tak en pinda’s. Kleur de 
borstjes van de vogeltjes met een oranje stift. Werk de kaart af.

3
Snijd voor de basiskaart een strook wit karton van 15 x 29 cm en 
ril op 3,5 cm, 7 cm, 22 cm en 25,5 cm. Embos dennentakken op 
wit karton van 14 x 14 cm en 14 x 2,5 cm (2x) en mat de delen op 
blauw karton. Vouw de kaart in model. Stans de benodigde figuren. 
Snijd voor de onderrand wit karton van 21 x 2,5 cm en stempel de 
tekst 3x. Plak de strook op blauw karton van 22 x 3 cm en wit 
karton van 22 x 3,5 cm. Plak de uitgestanste kerstbal op zilverkar-
ton van 11 cm Ø. 
Bewerk de takken en kerstboompjes met een beetje gesso. 
Plak de onderdelen op de kaart.
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Algemene werkwijze:
Beïnkt de randen van het dessinpapier met distressinkt.

1
Snijd een crèmekleurige dubbele kaart van 10,5 x 20,5 cm en een 
sierlijke cirkelrand. Knip het plaatje uit het knipvel en plak het 
achter de open cirkel. Plak het geheel volgens voorbeeld op dessin-
papier van 10 x 20 cm. Bind een stukje touw om het dessinpapier 
en plak het daarna op de kaart. 
Stans de benodigde figuren uit diverse kleuren karton. Breng op de 
hulsttakjes wat Tipp-ex aan. 
Knip een vogeltje uit het knipvel en plak het op de kaart. Maak 
een toef van alle gestanste onderdelen. Breng wat foam clay op de 
afbeelding aan voor een sneeuweffect. 
Werk de kaart af met plakparels.

2
Snijd een crèmekleurige dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Snijd uit dessinpapier een strook van 2 x 15 cm en van 3 x 15 cm. 
Plak de breedste verticaal over de kaart en het kant en de smalle 
strook horizontaal. 
Stans de botanische ster uit kraft en crèmekleurig karton. Plak de 
afbeelding van het knipvel achter de ster en plak hem op de kaart. 
Stans de benodigde figuren uit diverse kleuren karton en maak er 
een toef van. Breng wat Tipp-ex op de hulsttakjes aan. Knip een 
vogel uit en hang die aan het pindasnoer. 
Werk de kaart af met plakparels.

SILHOUETTE STAMPS

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
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Techniekuitleg
Snijd wit stempelpapier van 9 x 13 cm. Scheur een reep van kopieer-
papier af. De gescheurde rand wordt gebruikt om een landschap te 
maken.

Stap 1: Leg de reep met de gescheurde rand naar boven op on-
geveer de helft van het witte stempelpapier. Kleur een smalle rand 
van het stempelpapier lichtroze met distressinkt tattered rose. 
Kleur daarna de lucht steeds donkerder met distressinkt Victorian 
velvet, faded jeans en chipped sapphire.

Stap 2: Draai de reep om met de gescheurde rand naar beneden. 
Leg deze zodanig op de kaart dat je nog een paar mm van het roze 
gedeelte aan de onderkant ziet. Kleur het onderste gedeelte van het 
stempelpapier met distressinkt black soot en peeled paint. Ver-
schuif de reep en begin dan steeds met distressinkt black soot en 
peeled paint. Zo ontstaat een heuvellandschap.

Stap 3: Stempel met zwarte stempelinkt bomen, herten, takjes, vo-
gels etc. Om de bomen ‘achter’ de heuvels omhoog te laten komen, 
leg je de gescheurde reep weer op dezelfde plek en stempel je de 
bomen met zwarte stempelinkt.

Tip: Sluiten de bomen en de rand van de heuvels niet helemaal mooi 
aan? Bewerk die randen voorzichtig met distressinkt black soot. 

1
Snijd wit stempelpapier van 13 x 8,5 cm. Kleur het papier van 
donker naar een lichte kleur en van buiten naar binnen. Laat de 
kleuren in elkaar overlopen. Stempel met zwarte inkt eerst het elfje 
en daarna de bomen, bloemen, takjes en varens. Maak met het mask 
stencil en distressinkt blueprint sketch wat vlekken. Druppel op een 
paar plekken wat water en laat deze vlekjes drogen. Plak het stem-
pelpapier op lentegroen karton van 13,5 x 9 cm, daarna op turkoois 
van 14 x 9,5 cm en tot slot op een hagelwitte dubbele kaart van 15 
x 10,5 cm.

2
Snijd wit stempelpapier van 9 x 11 cm. Kleur het papier met 
distressinkt door van buiten naar binnen te werken en van donk-
erblauw naar lichtblauw te gaan. Stempel met zwarte inkt bomen, 
gras, het hert, takjes en vogels op de kaart. Stempel de grijze 
bomen door je stempel zwart te maken en deze eerst een keer op 
een kladblaadje af te drukken en daarna pas op de kaart. Druppel 
op bepaalde plekken wat water en laat dit drogen. Plak de afbeeld-
ing op zwart karton van 9,5 x 11,5 cm en daarna op een hagelwitte 
dubbele kaart van 10 x 12 cm.

3
Snijd wit stempelpapier van 9 x 13 cm. Maak een landschap met 
distressinkt. Stempel met zwarte stempelinkt bomen, herten, takjes 
en vogels. Maak de randen van het stempelpapier een beetje zwart 
met distressinkt black soot. Plak de bestempelde kaart op bloesem-
kleurig karton van 9,5 x 13,5 cm, daarna op nachtblauw van 10 x 
14 cm en tot slot op een hagelwitte dubbele kaart van 11 x 15 cm.



MIXED MEDIA
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1
Snijd WaterArt aquarelpapier van 6,5 x 10,5 cm en stempel de 
gedetailleerde kerstboom met VersaMark inkt en bewerk met witte 
embossingpoeder en heattool. Stempel er met olijfgroene inkt de 
dichte kerstboom bovenop, veeg er direct overheen met een vochtig 
babydoekje. Scheur een strookje papier voor de sneeuwrand en 
bewerk het gedeelte erboven met distressinkt salty ocean. Breng 
met je vingers een beetje Gelatos grape aan. Stempel de tekst met 
VersaMark inkt, bewerk met embossingpoeder en heattool en wrijf, 
terwijl dit nog warm is, de transferfolie erop en wrijf dit aan. Plak 
de bewerkte kaart op dessinpapier Aqua Colour van 8 x 12 cm en 
Mixed Media Colourful van 14 x 10 cm.
Werk de kaart af met een takje, belletjes en houten sterretjes en 
zet stipjes met de paarse fineliner.

2
Snijd WaterArt aquarelpapier van 7,5 x 13 cm. Stempel ijskristallen 
op de achtergrond met de verschillende kleuren inkt en breng kleur 
aan met distressinkt salty ocean en blueprint sketch. 
Plak het papier op een witte dubbele kaart van 9 x 15 cm.
Stempel de tekst met VersaMark inkt en bewerk met witte embos-
singpoeder en heattool. Stans de cirkel en stempel de dichte ijsster 
met paars. Stempel daaroverheen met VersaMark inkt de gedetail-
leerde ijsster, bewerk deze met transparante embossingpoeder en 
wrijf, terwijl dit nog warm is, de zilverkleurige transferfolie er op. 
Bewerk ook de cirkel met distressinkt en breng met je vingers een 
vleugje groene Gelatos aan. Plak het met een strookje bewerkt 
papier op de kaart, de cirkel mag buiten de rand vallen.
Zet met de Uniball pen witte stipjes rondom en werk de kaart af 
met pailletjes.

JINGLE ALL THE WAY

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
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1
Snijd van kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er wit 
karton van 12 x 12 cm en dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm en 13 x 
13 cm op.
Stans van dessinpapier vier zeshoeken en van goudkarton en groen 
dessinpapier twee labels. Plak de labels verspringend op elkaar en 
knoop er met een touwtje twee belletjes aan.
Stans de takjes (CR1432) eenmaal uit mosgroen en tweemaal uit 
donkergroen. Stans de sierlijke boog uit stempelpapier en de gro-
tere maat uit dessinpapier.
Stempel eerst de appel met Archival vermillion, en daarna de egels 
door middel van maskeren met jet black. Kleur de afbeeldingen in. 
Teken een wit streepje op de paddenstoel en kerstbal.
Stempel het hulsttakje met Archival stempelinkt sepia en leaf green 
en de sneeuwvlokken met Altenew stempelinkt crisp dye en evening 
frost. 
Stempel de tekst met Archival vermillion. 
Stempel een egel op een restje stempelpapier, kleur in, knip uit en 
plak verhoogd op de kaart. 
Plak alle onderdelen op de kaart en werk af met twee goudkleurige 
sterren.

2
Snijd van kraft een dubbele kaart van 11,5 x 13,5 cm en plak er 
hagelwit van 11 x 13 cm en dessinpapier van 10,75 x 12,75 cm op.
Embos wit karton van 10 x 8 cm. Stans een boog van dessinpapier 
en knip op maat. 
Stans de rozet en de banier uit hagelwit karton en dessinpapier. 
Stempel de tekst met Archival vermillion en de muzieknoten met jet 
black. 
Stempel de muisjes en de lampion op PCP, kleur in en knip uit. 
Stans de takjes (CR1432) eenmaal uit mosgroen en tweemaal uit 
donkergroen. Rol een stukje touw op, plak het onder de bloemen-
toef vandaan. Plak een parel op de bloem.
Plak alle onderdelen op de kaart en werk af met twee goudkleurige 
sterren.



HAPPY HOLIDAYS!
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1
Bewerk WaterArt aquarelpapier met distressinkt oxide broken china, 
peeled paint en distressinkt pine needles en blueprint sketch. Spet-
ter waterdruppels, droog ze met een doek en heattool. 
Breng wat blauwe en groene distressinkt oxide aan op een craft-
sheet en dep de kaart erin, droog de inkt met een heattool. Herhaal 
dit tot je tevreden bent. 
Bewerk de randen met het mask stencil met de ijskristallen en dis-
tressinkt blueprint sketch. 
Stempel de kerstklokken op WaterArt aquarelpapier, kleur ze in met 
distressinkt oxide en Ecoline brushmarkers. Knip de afbeelding uit. 
Stans de dennen- en hulsttakjes en breng ze op kleur met Inka 
Gold. Strik de belletjes met scrapper’s floss om de klokken en plak 
ze met 3D-tape verhoogd op de kaart. 
Stempel de tekst en bewerk deze met witte embossingpoeder en 
een heattool. Breng stipjes aan met een witte gelpen. 
Mat de bewerkte kaart op zilverkarton en plak hem daarna op een 
witte dubbele kaart.

2
Stempel de kerstman op WaterArt aquarelpapier van 9,5 x 9,5 cm, 
kleur in met de Ecoline brushmarkers. Stempel een extra afdrukje 
op een post-it-blaadje, knip uit en leg op de afbeelding. Stem-
pel rondom dennentakjes met Stazon olive green en distressinkt 
oxide peeled paint. Dep met een babydoekje, zodat de oxide-inkt 
reageert. Spons distressinkt salty ocean op de achtergrond. Leg 
daarna een gestanste cirkel over het extra afdrukje en spons extra 
met distressinkt pine needles en salty ocean, zodat de buitenrand 
donkerder van kleur wordt en er een lichte cirkel in het midden 
blijft. Stempel de tekst, zet stipjes en lijnen met een witte pen. 
Mat de bewerkte kaart op blauw en plak op een witte dubbele kaart. 

3
Maak Gelli plate-afdrukken op wit papier, gebruik hierbij het mask 
stencil met de ijssterren. Maak een uitsnede van 9 x 9 cm en mat 
op zilver. Stempel de tekst. 
Stempel de ijsberen 2x op WaterArt aquarelpapier, knip bij de ene 
de hele afbeelding uit en bij de andere alleen de kleine ijsbeer. 
Stempel twee sterren en knip ze uit. Geef de ijsberen en sterren 
kleur met verdunde Ecoline brushmarkers en een waterbrush. Breng 
glitterlijm aan op de sterren en laat ze drogen. 
Plak alles op de kaart, de sterren en kleine ijsbeer met foamtape. 
Breng langs de onderrand wat foamball clay aan als sneeuw en zet 
rondom een lijntje met een fineliner. 

4
Stempel de duif met VersaMark inkt op WaterArt aquarelpapier en 
bewerk de afbeelding met witte embossingpoeder en een heat tool. 
Kleur de blaadjes in met een Ecoline brushmarker en breng met je 
vingers met grijze Gelatos schaduw aan op de duif. Stip het oogje 
zwart. Stempel een extra afdrukje op een post-it-blaadje, knip het 
uit en leg het op de duif. Spons distressinkt salty ocean rondom 

op de hele kaart. Breng langs de duif en buitenrand met je vingers 
donkerblauwe Gelatos aan en linksonder een beetje groen. 
Maak groene spetters. Stempel de tekst. 
Leg het stencil met de sneeuwvlokken over de kaart en bewerk het 
met een vochtig babydoekje, zodat de sneeuwvlokjes tevoorschijn 
komen. Verwijder het post-it-maskeerafdrukje. 
Werk de rand af met een zwart lijntje en plak het geheel op een 
witte dubbele kaart. 



FLOWERS
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Stans alle bloemen en blaadjes uit heel veel verschillende tinten 
roze, zalm, paars, zachtgeel en groen. 
Bewerk ze met de inkt. Krul en vouw de bladeren van de bloemen 
en plak ze in elkaar. 
Gebruik gele enamel dots voor de hartjes.
Snijd van groen karton voor de krans een cirkelrand van 21 cm Ø en 
2 cm breed. Knip een stuk of acht strookjes van 2 x 5 cm. Verdeel 
de bloemen en bladeren over de krans. 
Je zult zien dat het handig is om de strookjes ook op de groene 
krans te plakken, zodat je de bloemen en bladeren wat breder kunt 
verdelen.

SUCCULENTS
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Stans de bloemen en takjes uit de verschillende kleuren karton. 
Bewerk de randjes met de diverse kleuren inkt en plak de plantjes 
in elkaar met een stukje foamtape. Dat geeft extra diepte. 
Vouw de blaadjes omhoog en plak hier en daar een takje in dezelfde 
kleur onder het plantje. Het lijkt dan net of er een uitloper aan zit.
Verzamel glazen potten (dat kunnen appelmoespotten zijn), of 
mooie bakjes waar een bloemstukje in heeft gezeten, je hebt 
vast wel wat in de kelder staan. Vul deze met steentjes en leg de 
plantjes erin.



WINTER LANDSCAPES
IN BLUE & WHITE
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1 
Stempel het landschap met het kerkje en een hertje op een blauwe 
dubbele kaart van 10,5 x 15 cm. Snijd een blauwe en witte strook 
karton van 7 x 15 cm en scheur er aan de lange (boven)kant een 
stuk af. 
Stempel de tekst en twee hertjes op de blauwe strook. Leg de 
stroken op elkaar en snijd ze op de juiste maat. Laat zowel aan de 
onder- als bovenkant een stukje wit uitsteken. Plak de stroken op 
de kaart. 
Teken witte accenten op de stempelafdruk. 
Wikkel touw om de voorkaart en strik er een witte gestanste ster 
aan vast.

2
Stans de sierlijke boog uit wit karton en de iets kleinere gladde 
boog uit blauw karton.
Stempel het landschap met het kerkje en drie hertjes op de blauwe 
boog. Plak de vormen op elkaar. Teken witte accenten op de stem-
pelafdruk. 
Vouw een blauw dubbel kaartje van 7,5 x 13 cm. Plak daar de vorm 
met het landschap op, zodanig dat deze boven de kaart uitsteekt. 
Teken witte stipjes op de kaart. 
Stans een witte ster en knoop die aan de kaart.

ANJA’S FOLDING DIES
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Stans met een basismal een omklapkaart en vouw deze dubbel. 
Neem een stans en embossingmal (U-vormig) en plak die even aan 
de voorkant vast. Stans en embos ze. 
Plak er een andere kleur karton achter of stans, als je wat dunner 
karton of dessinpapier gebruikt, de basismal nog een keer en plak 
die achter de kaart. Snijd de ronding of het vierkant dan een heel 
klein stukje verder in, zodat de tweede kaart er goed achter past. 
Stans het plaatje met de malletjes die binnenin zitten en plak die 
op de voorkant. 
Hier kun je een beetje mee spelen, met het vierkante malletje kun 
je bijvoorbeeld ook mooi een ’lijstje’ maken door er een vierkant uit 
te snijden en het plaatje er achter te plakken. 
Werk de kaart af met blaadjes/takjes, een ornamentje, geweien of 
de minihuisjes en boompjes. 
Breng hier en daar een beetje gesso aan voor een sneeuweffect. 
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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 is het 10 cm hoog en 5 cm 
breed. Kantjes worden met dubbelzijdig tape vastgezet.

Stap 1 & 2 
Snijd van geel dessinpapier (PK9151) 14 x 14,4 cm en van houtdes-
sin (PK9142) 14 x 8 cm.
Stans/embos de hoek 2x uit hagelwit. Deze hoek bestaat uit twee 
mallen: een binnen- en een buitenhoek. Zet de buitenhoek even 
vast met verwijderbaar tape op hagelwit 7 x 7 cm. Stans met de 
machine en knip op maat volgens voorbeeld. Zet de hagelwitte 
buitenhoek achter het gele dessinpapier vast. Plak het houtdessin 
rechts op het gele dessinpapier. Plak de hagelwitte (binnen) hoeken 
vast. Dit deel wordt straks als één geheel op de voorkant van de 
kaart geplakt.

Vouwwijze kaart:
Neem een donkerbruin A4-vel. Vouw het 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 de flappen naar binnen toe, maar 
wacht met vastzetten. Snijd 2x van geel dessinpapier 10,5 x 14,3 
cm en plak het volgens voorbeeldfoto aan de binnenkant van de 
kaart op donkerbruin vast. Vouw de flappen over het gele dessinpa-
pier heen, zet ze aan weerskanten vast (midden openlaten). Draai 
nu de kaart volgens foto, de middenvouw komt boven, met aan de 
rechterkant de flappen.

Stap 3
Plak geel dessinpapier (foto 2) op de voorkant van de kaart. Snijd 
een donkerbruine strook van 5,2 x 15,5 cm en een strook groen 
dessinpapier (PK9157) van 4,9 x 15 cm. Plak ze eerst op elkaar en 
dan onderaan op de voorkant van de kaart. Zet het kant met dub-
belzijdig tape erop vast.

Stap 4 
Stans/embos het driehoekige frame uit hagelwit en het dichte 
frame uit donkerbruin. Plak het plaatje in het midden achter hagel-
wit en zet dit met 3D-kit vast op donkerbruin. Laat het drogen.
Stans/embos de amaryllis uit legergroen, de knoppen uit ivoor, 
één bloem uit geel dessinpapier (PK9151) en één uit lichtgeel 
(PK9127), de elzenprop uit nootbruin, de larikstakken uit olijfgroen 
en donkerbruin. Zet de bloementoef volgens voorbeeld in elkaar. 
Laat het drogen.
Stans/embos één binnenhoek uit olijfgroen. Zet de amaryllisknop-
pen achter de olijfgroene hoek vast. Zet alles volgens voorbeeld 
vast op de voorkant van de kaart. Begin met het witte frame en 
plak als laatste de linkeronderhoek vast. Werk de kaart af met plak-
stenen en parels.
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