
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

 Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Dessinpapier-bloc: PK9148 (Boho Summer), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft wit (321), Original: 
ravenzwart (901) en hagelwit (930), Vellum, Stickers Project NL: PL4505 (Zon, zee, strand)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1456 (Eline’s 
Flamingo), Craftables: 
CR1359 (Basisvormen 
met stiksteek-Vierkant), 
CR1375 (Basisvormen-
gedistrest Vierkant), 
Creatables: LR0478 (Hibiscus 
& Tropische bladeren), 
LR0541 (Palmbomen), 
LR0543 (Strandtas), Knipvel: 
AK0070 (Eline’s Tropische 
achtergronden), Dessinpapier-

bloc: PK9127 (Watercolor), Papicolor kaartenkarton: Recycled 
kraft bruin (323), Original: zalmroze (925), bloesem (934), 
dennengroen (950) en babyroze (959), Plaksteentjes: JU0938 
(lichtblauw en blauw)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1455 (Eline’s 
Leeuw/Tijger), Craftables: 
CR1443 (Lampionset), 
Creatables: LR0478 (Hibiscus & 
Tropische bladeren), Knipvel: 
AK0071 (Eline’s Savanne-

achtergronden), Papicolor kaartenkarton: Recycled grijs kraft 
(322), Original: anjerwit (903), karamel (926), nootbruin (939), 
mokka (953), legergroen (954) en taupe (961), Goudpapier: 
CA3126, Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Plaksteentjes: JU0392 
(helder)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1457 (Eline’s 
Toekan), Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkel), CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), CR1443 (Lampionset), 
Creatables: LR0478 (Hibiscus 
& tropische bladeren), 
Designfolder: DF3449 
(Tropische bladeren), Knipvel: 
AK0070 (Eline’s tropische 

achtergronden), Papicolor kaartenkarton: Recycled  kraft: grijs 
(322), oranje (325) en groen (328), Original: lichtroze (923), 
crème (927), cerise (933), mango (940), lichtgroen (947), 
dennengroen (950), legergroen (954) en babyroze (959), 
Plaksteentjes: JU0937 (lichtroze en roze)

S  nijd van wit kraft een topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. 
Snijd bloesem van 14,5 x 10 cm en leg even apart. Snijd 
dessinpapier van 14 x 9,5 cm en plak op het bloesemkarton. 
Snijd een strook vellum van 16,5 x 7,5 cm, ril en vouw op 1 
cm en 15,5 cm en plak vast om het roze dessinpapier. Plak het 
geheel op de kaart. 
Stans een vierkant met stiksteek uit hagelwit karton en plak op 
met 3D-tape. 
Stans de achtergrondafbeelding uit met een kleinere maat 
gedistrest vierkant en plak op. 
Stans twee monsterabladeren uit donkergroen en plak ze 
gedeeltelijk achter de afbeelding. 
Stans de grote palmboom en plak op. Stans de tas en de kleine 
palm en plak op met 3D-tape. Stans de fl amingo uit en plak op. 
Werk de kaart af met een tekststicker en plaksteentjes. 

Sn  ijd van wit kraft een topvouwkaart van 21 x 10,5 cm. 
Snijd legergroen van 20,5 x 10 cm en leg even apart. Snijd 
dessinpapier van 20 x 9,5 cm en plak op het legergroen. Snijd 
de afbeelding uit op 19 x 8,5 cm en plak op het dessinpapier. 
Snijd een strookje vellum van 12 x 3 cm, ril en vouw op 1 cm 
en 11 cm en plak vast om het legergroen, dessinpapier en de 
afbeelding. Plak het geheel op de kaart. 
Stans leeuwen, bladeren en lampions en plak ze op. 
Werk de kaart af met een tekststicker en plaksteentjes.

Snijd van wit kraft een topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
14 x 14 cm lichtgroen karton en 13 x 13 cm dessinpapier op. 
Embos vellum van 12,5 x 12,5 cm met de designfolder en plak 
op (breng alleen lijm aan in het midden zodat je het niet ziet). 
Stans de cirkel met stiksteek uit hagelwit en plak op met 
3D-tape. Stans de afbeelding met een kleinere maat cirkel met 
gladde rand en plak op. 
Stans de monsterabladeren en plak op. 
Stans de vogel en plak op zonder de pootjes, leg die nog even 
apart. 
Stans de tak, bladeren en lampions en plak op. Plak daarna de 
pootjes onder het lijfje en over de tak. Stans de hibiscus en plak 
op. 
Werk de kaart af met een tekststicker en plaksteentjes.

  The Collection #67



Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: weathered wood, 
pumice stone, Victorian velvet, 
Papicolor kaartenkarton: 
Original: zwart (901), bloesem 
(934), babyblauw (956) en 
taupe (961), Metallic goud 
(338), Brilliant kiezel (161) en 
champagne (163), Glansparels: 
groen D106, Kant/Lint: Duits 
kant DK3006 roze 60 mm, 
K1058 wit Lace polyester 25 
mm, VV1011 satijnlint taupe 
10 mm, Marabou veertje: wit, 
Meeldraden

Snijd van taupe een dubbele kaart van 18,5 x 14 cm, zwart 
karton van 17,5 x 12,5 cm en babyblauw karton van 17,1 x 
12,1cm. 

Snijd taupe en babyblauw van 13 x 13 cm, embos het patroon 
en vouw ze tot een driehoek. 
Geef met potlood het midden aan op babyblauw en zet aan 
weerskanten van de hulplijn de twee dubbele driehoeken vast.

Snijd voor de onderkant een zwarte strook van 5,7 x 14 cm en 
taupe van 5,3 x 13,6 cm. Plak taupe op zwart vast. Neem een 
lang stuk roze kant. Zet dit rechts achter de zwarte strook vast. 
Plak de zwarte strook met 3D-kit volgens voorbeeld op de kaart. 
Laat het midden open. Sla het roze kant links om de kaart heen 
en zet het achter vast. Knip het op maat.

Snijd twee smalle strookjes taupe van 1,8 x 14 cm. Zet één 
strookje voor en één strookje aan de achterkant in het midden 
op het roze kant vast. 
Neem een lang stuk taupekleurig lint. Zet dit volgens voorbeeld 
voor en achter vast op de twee smalle taupekleurige strookjes. 
Laat aan de rechterkant het lint uitsteken. Maak voor het sluiten 
van de kaart rechts een mooie strik.

Stans/embos de botanische cirkel uit olijfgroen en legergroen. 
Plak het plaatje in het midden achter legergroen en zet dit met 
3D-kit vast op olijfgroen. Laat het drogen. Schuif de onderste 
olijfgroene punt achter de zwarte onderstrook en zet het volgens 
voorbeeld in het midden op de kaart vast op de twee driehoeken. 
Stans/embos de amaryllis uit legergroen, champagne en 
bloesem, en de elzenprop uit goud. Zet ze volgens voorbeeld in 
elkaar. Laat het drogen.
Stans/embos uit kiezel 2x de grote bloem en 1x de kleine ster/
bloem. Breng de bloem in model. Maak in het midden een gaatje 
voor de meeldraden.
Werk de kaart af met parels en een mooie strik.

Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0437 (Petra’s takjesset), LR0539 (Petra’s Amaryllis), LR0540 (Petra’s botanische cirkel), Designfolder: DF3450 
(Dennentak), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: peeled paint, barn door, Knipvel: VK9566 (Christmas Birds), Papicolor 
kaartenkarton: Original olijfgroen (945) en legergroen (954), Glansparels: groen D106, Marabou veertje: mix forest 2908, Splitpen

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.



Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: barn door, 
Stempelinkt Memento: 
northern pine, Papicolor 
kaartenkarton: Original 
zilvergrijs (902), fi ëstarood 
(918), olijfgroen (945) en 
legergroen (954), Metallic red 
lacquer (337), Goudkarton: 
CA3126, Vellum: wit, 
Belletjes: silver-gold JU0931, 
Broderiekant: K1084 wit 10 
mm, Glansparels: rood D110, 
groen D106, Nylon kant: K1093 
ivoor wit 20 mm, Gloss VV1002 
goud 1 mm

Snijd een strook red lacquer van 14,7 x 29,7 cm (= hele breedte 
A4). Vouw deze op de helft dubbel. De vouw komt boven. 
Snijd de volgende vierkanten: zilvergrijs 14 x 14 cm (deze komt 
onder het vellum en hoeft niet geëmbost te worden) en 13 x 
13 cm (wordt straks gevouwen tot een driehoek en wordt aan 
de achterkant vastgezet), vellum 13,5 x 13,5 cm, hagelwit 13 
x 13 cm (wordt straks gevouwen tot een driehoek). Embos de 
vierkanten met de designfolder. 

Vouw hagelwit van 13 x 13 cm tot een driehoek. Zet aan de 
voorkant aan weerskanten aan de achterkant het kant volgens 
voorbeeld vast.
Stans/embos de botanische cirkel (LR0540) uit olijfgroen, 
legergroen en goudkarton. Plak het plaatje in het midden achter 
legergroen en zet dit met 3D-kit vast op olijfgroen. Laat het 
drogen. Zet het volgens voorbeeld in het midden vast op de 
hagelwitte driehoek. Even goed meten.

Stans/embos de amaryllis uit legergroen en  fi ëstarood, het takje 
uit goudkarton en zet deze volgens voorbeeld in elkaar. Laat het 
drogen.

Plak vellum in het midden vast op zilvergrijs. Stans/embos de 
kleine ster/bloem uit hagelwit. Zet deze rechtsboven met een 
splitpen vast. 
Plak zilvergrijs op de voorkant van de kaart vast. Zet de 
hagelwitte driehoek onderaan, achter de voorkant van de kaart 
vast. 
Vouw het voorste gedeelte naar boven toe. Plak de goudkleurige 
cirkel volgens voorbeeld op vellum vast. Even goed meten. 
Snijd een hagelwit strookje van 5 x 2 cm en vouw het op: 
1 cm dalvouw, 0,5 cm bergvouw, 2 cm bergvouw, 0,5 cm 
dalvouw. Er blijft 1 cm over. Plak het strookje in het midden 
volgens voorbeeldfoto vast. Breng er wat lijm op aan. Vouw de 
hagelwitte driehoek naar boven en druk hem erop vast.

Vouw zilvergrijs van 13 x 13 cm tot een driehoek. Zet deze 
volgens voorbeeldfoto aan de achterkant van de kaart vast. De 
andere punt komt op de grond te staan. Werk de voorkant van de 
punt af met plakparels. 



Extra nodig voor deze kaart:
Papicolor kaartenkarton 
Original: bloesem (934) en 
anjerwit (903), Kraft, Papieren 
bloemetjes, Pons: vlinder, 
Slotje

Extra nodig voor deze kaart:
Stempelinkt Versa Magic: 
ocean depth, Papicolor 
kaartenkarton Original: blauw 
(955), Kraftkarton, Flower 
foam, Heattool, Meeldraadjes, 
Taartkleedje

Sni  jd uit bloesemkarton een dubbele kaart van 10,5 x 21 cm. 
Stans het hoekje in dessinpapier van 9,5 x 20 cm en plak de 
strook daarna op anjerwit karton van 10 x 20,5 cm. 
Stans de lange rand uit anjerwit karton en plak hem op het 
dessinpapier.
Stans de bloemendoily uit anjerwit karton, knip er een stukje af 
en plak hem tegen de rand aan. 
Stans een cirkel uit bloesemkarton en doe hetzelfde met een 
plaatje uit het knipvel. Plak ze iets verspringend op elkaar. 
Bind touw om de kaart en plak er een bloem met sleutel op. 
Stans de koffers uit kraftkarton. 
Plak de laagjes op de kaart en werk af met bloemen en een 
slotje. 

Snij  d een dubbele kraftkaart van 10,5 x 20 cm en plak er 
dessinpapier van 10 x 19,5 cm op.
Snijd blauw karton van 10 x 19,5 cm en stans de lange rand en 
de hoekjes. Snijd het papier op maat, dus snijd de randjes van 
de hoekjes weg. Snijd een strook dessinpapier van 3 x 18 cm 
en plak alles op elkaar. Plak het plaatje op kraftkarton en snijd 
dit iets groter af. Stans een lange rand en gebruik deze aan de 
boven- en onderkant van het plaatje. 
Kleur een taartkleedje met inkt en knip het doormidden. Plak 
aan iedere kant van het plaatje een stukje van het taartkleedje. 
Bind touw om het plaatje. 
Stans twee koffers uit dessinpapier. 
Stans de vetplant uit fl ower foam en kleur in met stempelinkt, 
verhit de bloem met een heattool, vorm de bloemblaadjes en 
plak de bloem in elkaar. Pons ook een aantal blaadjes.
Plak de onderdelen op de kaart en werk verder af.

Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com

M  aterialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: C    OL1362 (Schudbol-cirkels gebruikt), Craftables: CR1431 (Vetplant-puntig blad), CR1435 (Stansmal-Sleutels), 
Creatables: LR0388 (Bloemendoily), LR0537 (Anja’s lange randen), LR0538 (Anja’s hoekjes), LR0542 (Koffer), Stans- en 
embosappaat, Distressinkt: vintage photo, Dessinpapier-bloc: PK9157 (Soft pastels), Knipvel Mattie’s Mooiste: MB0176 (Brocante), 
Plakparels, Touw



Ex  tra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR  1360 
(Basisvormen met stikrand-
Cirkel), CR1377 (Bag 
topper-Strik), CR1443 
(Lampionset), Creatables: 
LR0477 (Teenslippers en 
zonnebril), LR0478 (Hibiscus 
& tropische bladeren), LR0543 
(Strandtas), LR0538 (Anja’s 
hoeken), Designfolder: 
DF3449 (Tropische bladeren), 
Stempels: KJ1713 (Zomer), 
Distressinkt: Victorian 
velvet, vintage photo, 
Stempelinkt: onyx black 
(Versafi ne), Knipvel: EWK1260 
(Tropical Dreams), Papicolor 

kaartenkarton: Original cerise (933), kerstrood (943), babyroze 
(959), roze (915), lichtroze (923), legergroen (954) en Recycled 
grijs kraft (322), Plakparels: CA3132 (wit), Waxkoord

Stans een cerise bag topper, knip het tabje er vanaf. Snijd 
dessinpapier van 12 cm Ø en cerise karton van 12,5 cm 
Ø, plak op elkaar met het tabje ertussenuit. Knip de afbeelding 
uit en mat op cerise karton.
Snijd van cerise karton een topvouwkaart van 15 x 15 cm. 
Plak dessinpapier van 14 x 14 cm op cerise karton van 14 x 14 
cm en stans met de grootste basiscirkel (10 cm Ø) een cirkel 
uit het midden. Stans met dezelfde mal uit de voorkant van de 
topvouwkaart op dezelfde plek een cirkel.
Plak aan de achterkant van het vierkant (dessinpapier met cerise 
karton) stroken foamtape van 0,5 cm breed aan de onder- en 
twee zijkanten. Aan de bovenkant niet! Let erop dat het tape 
niet te breed is, anders past de cirkelkaart er niet in. Plak het 
vierkant op de topvouwkaart, met de open cirkels op elkaar. 
Snijd hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en groen dessinpapier 
van 14 x 14 cm. Embos het dessinpapier en plak beide vellen 
aan de binnenkant van de kaart. Stempel een tekst op roze 
dessinpapier, knip uit en plak op het geëmboste dessinpapier.
Stans de tropische bladeren uit legergroen en olijfgroen; bewerk 
de donkergroene met distressinkt picket fence. 
Stans de hibiscus uit cerise, kerstrood en roze karton. Stans de 
strandtas uit grijs kraft, bewerk met distressinkt vintage photo. 
Stans de bril uit cerise karton, maak de brillenpootjes van het 
bovenste deel van de teenslippers. 
Stans lampionnen en bevestig ze aan een lijntje van waxkoord.

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

  Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Distressinkt: picket fence, Dessinpapier-bloc: PK9157 (Soft pastel), Papicolor kaartenkarton Original: 
hagelwit (930), olijfgroen (945), Paper distresser

Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser.

Extra   nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkels), 
Creatables: LR0541 
(Palmbomen), LR0542 
(Koffer), LR0543 (Strandtas), 
LR0477 (Teenslippers en 
zonnebril), Designfolder: 
DF3449 (Tropische bladeren), 
Stempels Project-NL: 
PL1514 (Zon, zee, strand), 
Distressinkt: vintage 
photo, Stempelinkt: onyx 
black (Versafi ne), Knipvel: 
EWK1260 (Tropical Dreams), 
Dessinpapier-bloc: PK9148 
(Boho summer), Papicolor 

kaartenkarton: Original zilvergrijs (902), donkerbruin (938), 
Recycled bruin kraft (323), Glitterkarton: CA3127 (zilver)

Snijd de volgende onderdelen en plak ze volgens voorbeeld op 
elkaar:
- een olijfgroene strook van 28 x 14 cm, ril op 7 en 14 cm. 
- twee hagelwitte stroken van 6,5 x 13,5 cm en twee van 

6 x 13 cm van dessinpapier. 
- hagelwit karton van 13,5 x 13,5 cm en dessinpapier van 

13 x 13 cm. 
- een olijfgroene strook van 28 x 4,5 cm, ril op 14 en 21 cm. 
- hagelwit karton van 13,5 x 4 cm en 2x van 6,5 x 4 cm. 
- dessinpapier van 13 x 3,5 cm en 2x van 6 x 3,5 cm. Plak de 

strook op 3,5 cm vanaf de onderkant van de kaart. 

Knip/snijd de afbeelding uit, mat op dessinpapier en plak op 
een hagelwitte basiscirkel met decoratieve rand. 

Stans de volgende onderdelen:
- twee palmbomen uit donkerbruin, olijfgroen en zilvergrijs 

karton, bewerk de stammen met distressinkt picket fence. 
- een strandtas uit dessinpapier en bewerk met distressinkt 

vintage photo. 
- een staande koffer uit dessinpapier en donkerbruin karton en 

een liggende koffer uit donkerbruin karton. Stans de hoekjes 
en het handvat uit bruin kraft en de sluiting uit zilverkarton. 

- teenslippers uit dessinpapier. 
Werk de kaart af met een tekst.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1375 
(Basisvormen-gedistrest 
Vierkant), Designfolder: 
DF3434 (Wolken)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13 x 13 cm en plak er 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op. 
Bewerk een hagelwit vierkant van 11,5 x 11,5 cm met de 
designfolder. Bewerk de geëmboste wolken met distressinkt 
tumbled glass. 
Stans een wolkenrand uit PCP en dessinpapier. Plak verspringend 
op elkaar. 
Stempel de afbeeldingen en kleur ze in. 
Stans losse wolken uit PCP en dessinpapier en plak ze 
verspringend op elkaar.
Stempel de vlieger, het vliegtuig en de tekst. 
Kleur de afbeeldingen in en plak ze met 3D-kit verhoogd op de 
kaart. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze:
Teken een wolkenrand en knip deze uit. 
Tamponneer op de gestempelde afbeelding langs de wolkenrand met distressinkt tumbled glass. Verplaats de wolkenrand steeds om 
een lucht te maken. Stans een wolkenrand (CR1361) uit hagelwit karton en vellum, knip ze op maat en plak ze verspringend op 
elkaar. Stans 3x losse wolken uit hagelwit karton en dessinpapier en plak ze verspringend op elkaar. 
Plak de wolkenrand en de losse wolken met 3D-kit verhoogd op de kaart. 

  Materialen nodig voor beide kaarten:
Craftables: CR1361 (Golven en Wolken met stikrand), CR1402 (Bendy Card-Wolk gebruikt), Stans- en embosapparaat, Stempels Hetty: 
HT1634 (Sky is the limit), HT1635 (Sunny days), Distressinkt: tumbled glass, Stempelinkt Archival: jet black, Dessinpapier-bloc: 
PK9147 (Aqua Color), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Perfect colouring paper (PCP), Copics of ander kleurmiddel, Vellum of 
ander doorzichtig papier

Ext  ra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1432 (Kruiden 
en bladeren), CR1443 
(Lampionset), Creatables: 
LR0478 (Hibiscus & tropische 
bladeren), LR0537 (Anja’s 
lange randen), LR0538 (Anja’s 
hoeken), Distressinkt: milled 
lavender, Knipvel: EWK1261 
(Summer Dreams), Papicolor 

kaartenkarton Original: cerise (933), babyroze (959), lavendel 
(921), sering (937), zeegroen (917), nachtblauw (941), 
legergroen (954), Plakparels: JU0932 (helder), Waxkoord

Snijd een nachtblauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm. Plak er 
hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en 2x dessinpapier van 14 x 
7 cm op. Stans/embos de rand uit hagelwit karton, snijd langs 
de randen af, bewerk met distressinkt milled lavender en plak 
over de middenlijn. 
Snijd dessinpapier van 12 x 12 cm. 
Snijd wit karton van 10,5 x 10,5 cm, stans/embos alle hoeken 
en bewerk met distressinkt milled lavender. Plak de afbeelding 
erachter en knip langs de randen het overtollige papier weg. 
Stans de hibiscus uit babyroze en cerise en werk af met een 
parel. Stans de bladeren uit olijfgroen en legergroen, bewerk de 
olijfgroene met distressinkt picket fence. 
Stans lampionnen en be vestig ze aan een lijntje van waxkoord.

Extra nodig voor deze kaart:
S  tempelinkt Archival: 
cornfl ower blue

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 12 cm, dessinpapier 
van 14,5 x 11,5 cm en PCP van 14 x 11 cm. 
Stempel de afbeeldingen met zwarte Archival stempelinkt en 
kleur ze in. 
Stans de wolkenrand en stempel de tekst met korenblauwe inkt. 
Stans losse wolken. 
Stempel een luchtballon, kleur in, knip uit en plak met 3D-kit 
verhoogd op de kaart.


