
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

  The Collection #72

Materialen: 
Collectables: COL1413 (Eline’s 
Sneeuwpop), COL1459 (Eline’s 
Kerstboom), Craftables: 
CR1352 (Basisvormen-Label), 
Craft stencil by Marleen: 
PS8019 (Kerstbal), Stempel: 
CS0946 (Kerstliedje-Kling 
klokje kling), Stempelinkt: 
Versamark transparant, 

Embossingpoeder: Stampendous White EP100, Pretty Papers 
dessinpapier-blocs: PK9155 (Weathered Wood), PK9157 (Soft 
Pastels), PK9159 (Swedish Winter), Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322), Original: ravenzwart (901) en 
hagelwit (930), lichtgekleurd goudkarton, Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Bakkerstouw, Glitterpapier: CA3104 
(sneeuwpapier), CA3120 (brons), Heattool, Wattenschijfje, Wit 
lint 

Materialen: 
Creatables: LR0342 (Confetti), 
LR0503 (Vuurwerk-Vuurpijl), 
LR0504 (Champagne), 
LR0569 (Geschenkdoos), 
Stempels: CS1008 (Kerst- en 
nieuwjaarswensen), TC0845 
(Tiny’s Vuurwerk)
Stempelinkt: Versamark, 
Embossingpoeder: Mboss 

Silver-Glitter no. 390111, Stampendous White EP100, Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: PK9109 (Kraft), PK9155 (Weathered 
Wood), Papicolor kaartenkarton: ravenzwart (901), hagelwit 
(930), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Glanzend zwart karton, 
Glitterpaper: CA3104 (sneeuwpapier), Spiegelkarton: CA3135 
(zilver), Vellum

Teken de buitenste lijnen van de kerstklokjes over op hagelwit 
karton. Teken eerst de ene en dan de volgende ertegenaan. Knip 
de kerstklokjes uit en gum eventuele potloodlijntjes weg. 
Teken de kerstklokjes nogmaals over op hagelwit karton, alleen 
nu in spiegelbeeld, dit wordt de achterkant van de kaart. Maak 
op ca. 4 cm van de bovenkant van de klokjes een horizontale 
rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant vast. De 
kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Voor het decoreren van de kerstklokjes gebruik je alle binnenste 
lijnen. Teken deze over aan de achterkant van 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. 
Decoreer de kaart met kerstbomen, kaarsjes en de sneeuwpop. 
Maak bovenin een strikje van wit lint. 
Stans een label uit kraft. Bestempel deze met een tekst en 
bewerk met embossingpoeder en een heattool. Knoop hem 
daarna met het bakkerstouw aan één van de klokjes. 
Werk de kaart af met sneeuwvlokjes.

Neem het patroon over op hagelwit karton, ril de vouwlijnen 
en snijd uit. Snijd twee zwarte strookjes van 11,5 x 2 cm. 
Bestempel ze met de vuurwerkstempels en bewerk met witte 
en zilverkleurige embossingpoeder. Verhit het poeder met de 
heattool en plak de strookjes op de smalle zijkanten van de 
kaart. Snijd en scheur een strook dessinpapier van 14,5 x ca. 
3 cm en plak op aan de onderkant van de kaart. 
Snijd zwart van 13 x 9 cm, plak er dessinpapier van 12,5 x 8,5 
cm op en plak het op in het midden. Stans de doos uit kraft en 
plak de delen met 3D-tape op elkaar. Plak de doos vast op de 
kaart. 
Stans de vuurpijlen 3x uit glanzend zilver en 3x uit mat zilver. 
Knip de naarvorenkomende delen (geëmboste delen) uit de 
matte vuurpijlen en plak ze op de glanzende. Plak de vuurpijlen 
daarna met 3D-tape op de kaart en schuif de uiteinden van de 
pijlen in de doos. Stans de champagnefl es uit glanzend zwart en 
glimmend en mat zilver. Plak in elkaar en op de kaart. 
Stans de glaasjes 3x uit vellum en 3x uit glitterpapier. Knip 
bij die uit glitterpapier een klein randje van de bovenkant en 
het steeltje van de onderkant weg. Plak het glitterpapier op de 
glazen uit vellum en plak ze op de kaart. Werk de kaart af met 
confetti en de tekst.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables Anja: LR0570 
(Verticale vouwmal-Cirkel), 
LR0515 (Vogelhuis), 
Stempels: CS0996 (Birthday 
Wishes), Knipvel: VK9573 
(Vogelhuisjes), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9157 
(Soft Pastels), Papicolor card 
Original: taupe (961)

E xtra nodig voor deze kaart: 
Creatables Anja: LR0571 
(Verticale vouwmal-Vierkant), 
Knipvel Tiny: IT607 (Winter 
Village), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9155 
(Weathered Wood), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
lichtgroen (947)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables Anja: LR0571 
(Verticale vouwmal-Vierkant), 
Stempels: CS0996 (Birthday 
Wishes), Knipvel: VK9570 
(Vogelhuisjes), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9157 
(Soft Pastels), Papicolor card 
Or iginal: babyroze (959)

Snijd een taupekleurige basiskaart. Snijd voor de binnenkant van 
de kaart: kiezelkarton van 14 x 14 cm, dessinpapier van 13,5 x 
13,5 cm en 13,5 x 13,5 cm. Teken op het laatste vierkant het 
deel af dat afgeknipt moet worden van de voorkant, kijk hiervoor 
naar het voorbeeld. Snijd voor de achterkant twee stroken: taupe 
van 4 x 15 cm en dessinpapier van 3,5 x 15 cm. 
Stans het plaatje uit en plak het op een stukje taupe karton, 
knip dit iets groter uit. Plak alle gesneden delen volgens 
voorbeeld op de kaart. 
Stempel de tekst op een gestanst deel en plak dit deel op de 
binnenkant van de kaart.

Door Marjan van der Wiel
marjanvanderwiel.blogspot.nl 

Algemene werkwijze: 
- Snijd voor de basiskaart een strook karton van 22,5 x 15 cm en ril een vouw op 7,5 cm. 
- Stans en embos de benodigde fi guren uit kiezelkarton. 
- Beïnkt alle randen van het gesneden en gestanste karton met distressinkt. 
- Plak het kant en de seambinding op de kaart met sticky tape. 
- Bevestig de gestanste fi guur met het plaatje met 3D-kit. 
- Maak een strik van kant en seambinding en zet deze met een splitpen vast. 
- Werk de kaart af met scrapbloemen. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embossingapparaat, Papicolor kaartenkarton Briljant: kiezel (161), Distressinkt: walnut stain, Kant, Scrapbloemen, 
Seambinding, Splitpen

S  nijd een lichtgroene basiskaart. Snijd voor de binnenkant 
van de kaart: kiezelkarton van 14 x 14 cm en 10,5 x 10,5 cm, 
lichtgroen van 11 x 11 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd voor de voorkant dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm en teken 
hier het deel af dat afgeknipt moet worden van de voorkant, kijk 
hiervoor naar het voorbeeld. Draai de mal een kwartslag zodat 
de punt bovenaan komt te liggen op het plaatje, teken de mal 
af. Snijd/knip het plaatje uit, plak het op lichtgroen karton en 
knip dit iets groter uit. P lak het daarna op de gestanste fi guur, 
plak deze op lichtgroen karton en knip dit ook iets groter uit. 
Plak alle gesneden delen volgens voorbeeld op de kaart. 
Plak de hoekjes op lichtgroen karton, knip ze iets groter uit en 
plak ze aan de binnenkant van de kaart. 

Snijd een roze basiskaart. Snijd voor de binnenkant van de kaart 
kiezelkarton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm. 
Snijd voor de voorkant dessinpapier van 14 x 14 cm en teken 
hier het deel af dat afgeknipt moet worden van de voorkant, kijk 
hiervoor naar het voorbeeld. 
Knip het plaatje uit, plak het op de gestanste fi guur en daarna 
op roze karton, knip dit iets groter uit. Stempel de tekst en plak 
deze aan de binnenkant van de kaart.
Plak alle gesneden delen volgens voorbeeld op de kaart. 



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0568 
(Letterbak), LR0504 
(Champagne), Goudkarton: 
CA3126, Plaksteentjes: CA3136

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1353 (Labels XS), 
Kaartenkarton: grijs

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm uit vergrijsd kraft. 
Stans de letterbak uit dessinpapier met houtstructuur en plak er 
wit karton van 13,3 x 13,3 cm achter. 
Stans de vakken van de letterbak uit diverse kleuren/motieven 
dessinpapier. Bewerk alle randjes met distressinkt pumice stone. 
Stempel op één vakje uit de letterbak een tekst met zwarte inkt. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton het volgende: 
wijntakken, druiven, bestek, bord, cirkel, champagnefl es en 
wijnglazen. Bewerk het bord en de cirkel met distressinkt pumice 
stone en de druiven met barn door. 
Plak de laagjes op elkaar en werk de kaart af.

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm uit vergrijsd kraft 
en een enkele grijze kaart van 13 x 13 cm. Snijd 12,5 x 12,5 
cm dessinpapier en stempel hierop aan de zijkant de tekst met 
zwarte inkt. Snijd 9,5 x 11,5 cm vergrijsd kraft en 9 x 11 cm en 
3 x 13,5 cm dessinpapier. Bewerk alle randen met distressinkt 
pumice stone. Snijd een wijnrood strookje van 2 x 4 cm en knip 
er aan één zijde een hoekje uit. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton het volgende: labels, 
wijnbladeren, druiven, bord, cirkel en bestek. Bewerk het bord, 
de cirkel en de labels met distressinkt walnut stain en de druiven 
met barn door. Snijd een wit strookje van 3 x 3,5 cm en stempel 
er met zwarte inkt de tekst op. Maak een touwtje aan de labels. 
Werk de kaart verder af.

Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1444 (Rozetten en labels), Creatables: LR0480 (Wijnranken), LR0566 (Bord met bestek), Stans- en embosapparaat, 
Stempel: CS1015 (Menu), Distressinkt: barn door, pumice stone, walnut stain, Stempelinkt Versafi ne: onyx black, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9155 (Weathered Wood), Kaartenkarton: vergrijsd kraft, wit, gekleurde restjes, Spiegelkarton: CA3135 (zilver)
Stans- en embosapparaat, Kaartenkarton: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables Anja: LR0570 
(Verticale vouwmal-
Cirkel), Knipvel Tiny: IT606 
(Winterbos), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9155 
(Weathered Wood), Papicolor 
Kraft: bruin (323)

Sni jd een basiskaart van kraft. Snijd voor de binnenkant van de 
kaart kiezelkarton van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13,5 x 
13,5 cm. Snijd voor de voorkant dessinpapier van 13,5 x 13,5 
cm en teken hier het deel af dat afgeknipt moet worden van de 
voorkant, kijk hiervoor naar het voorbeeld. 
Snijd voor de voorkant drie stroken: kraft van 4,5 x 15 cm, 
kiezelkarton van 4 x 15 cm en dessinpapier van 3,5 x 15 cm. 
Teken het plaatje langs de binnenkant van de stansmal af, knip 
het uit en plak het op de twee gestanste delen. 
Plak alle gesneden delen volgens voorbeeld op de kaart. 



Stans de prikgaatjes in bruin kraft, verleg de stansmal om een 
rechthoekig borduurvlak te maken. Doe dit heel secuur zodat de 
gaatjes netjes doorlopen. Borduur het jaartal met zes draadjes 
zwart borduurgaren, dan worden de kruisjes lekker vol. Laat aan 
de achterkant een stukje garen hangen en borduur er overheen. 
Dan werk je het begin direct netjes af. Borduur met goudkeurig 
garen uit de losse hand diverse sterretjes. Plak de geborduurde 
kaart op groter zwart karton en vervolgens op een grotere witte 
dubbele kaart.

Materialen:
Kaartenkarton: bruin kraft, wit 
en zwart, Craftables: CR1454 
(Prikgaatjes), Stans- en 
embosapparaat, Borduurgaren: 
zwart en goud

Blauwe kaart
Snijd uit een A4-vel kraft een dubbele kaart van 13,5 x 27 cm. Snijd een blauwe kaart van 
13 x 13 cm en blauw dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm. Snijd het plaatje uit en plak het op blauw 
karton van 9,5 x 9,5 cm. Snijd een strookje grijsbruin dessinpapier van 11,5 x 5 cm. Plak dit op 
de onderrand van het blauwe dessinpapier en plak een blauw lintje over de afscheiding. Knoop 
een extra stukje lint aan de linkerkant en maak er een strik in. Knip drie veren en de hanger met 
de blauwe steen uit het knipvel. Plak alle delen op elkaar met foamtape. Plak de hanger met de 
blauwe steen onder de strik en versier met plakpareltjes. Werk de kaart af.

Roze kaart
Snijd van kraft een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd lichtroze dessinpapier van 12,5 x 
12,5 cm en geruit roze dessinpapier van 11,5 x 5,5 cm. Plak deze strook aan de rechterkant van 
het vierkant en plak aan de onderkant roze lint. Neem een apart stukje lint en knoop dat om de 
rechterkant van het lint (geen strikje maken). Knip het plaatje uit en plak het op. Knip de mandala 
uit en versier deze met een plakpareltje. Werk de kaart af.

Door Marianne Perlot

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1452 (Alfabet-Hoofdletters), CR1453 (Alfabet-Kleine letters en Cijfers), Stans- en embosapparaat, Knipvellen: EWK1252 
(Winter Dream-roze), EWK1253 (Winter Dream-blauw), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9157 (Soft Pastels), Kaartenkarton: 
lichtblauw en kraft (A4), Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3127 (zilver), Breed dubbelzijdig tape: LT0014, Lint: JU0950 (pastel), 
Plakparels: CA3132 (wit)

Algemeen:
Plak dubbelzijdig tape achter het zilver-/goudkleurige karton om er een stickervel van te maken. Stans de letter daaruit. Plak het 
woord ‘winter’ op.



Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: picked raspberry, 
Memento stempelinkt: 
rose bud, Brusho-poeder: 
purple, scarlet, ultra marine, 
Kaartenkarton: lila, Witte 
gelpen

Snijd aquarelpapier van 10 x 12,5 cm en maak het nat. Strooi 
er de kleuren Brusho-poeder op en droog het papier met een 
heattool. 
Stempel met een tekststempel en roze Memento inkt een vage 
tekst op de kaart. 
Stempel met zwarte stempelinkt de bloemen, het elfje, het gras 
en de hangende takken. 
Leg de cirkel op het papier zoals in het voorbeeld en kleur de 
rand lichtjes met distressinkt. 
Breng met een gelpen nog wat witte stippen aan op het tafereel. 
Plak het aquarelpapier achtereenvolgens op zwart karton van 
10,5 x 13 cm, lila van 11 x 13,5 cm en daarna op een hagelwitte 
dubbele kaart van 12 x 14,5 cm.

Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: worn lipstick, 
Stempelinkt Memento: 
olive grove, rhubarb stalk, 
Brusho-poeder: briljant red, 
lemon, scarlet, Papicolor 
kaartenkarton: hardroze (915)

Extra nodig voor deze kaart:
Achtergrondstempel: CS1014 
(Bosgebied), Distressinkt: 
lucky clover, Stempelinkt 
Memento: cottage ivy, Brusho-
poeder: emerald green, 
turquoise, Kaartenkarton: 
groen

Snijd aquarelpapier van 13 x 8,5 cm en maak dit nat. Strooi 
er de verschillende kleuren Brusho-poeder op en droog het 
papier met een heattool. Stempel met een tekststempel en rode 
Memento inkt een vage tekst op de kaart. 
Stempel met zwarte stempelinkt het elfje, de bloemen, vlinders 
en vogels. Stempel de grassprieten en hangende takken met 
groene Memento stempelinkt. 
Leg de cirkel op het papier zoals in het voorbeeld en kleur de 
rand lichtjes met distressinkt. 
Plak het aquarelpapier achtereenvolgens op zwart karton 
van 13,5 x 9 cm, hardroze van 14 x 9,5 cm en daarna op een 
hagelwitte dubbele kaart van 15 x 10,5 cm.

Snijd aquarelpapier van 13 x 8,5 cm en maak het nat. Strooi er 
de verschillende kleuren Brusho-poeder op en droog het papier 
met een heattool. Stempel met een tekststempel en groene 
Memento inkt een vage tekst op de kaart. Stempel met zwarte 
stempelinkt het gras, de planten, de hangende takken, de 
vlinders en de zwanen. 
Maak een spiegelbeeldafdruk van de zwanen door de stempel met 
zwarte stempelinkt op de achterkant van een andere stempel te 
stempelen en deze dan, zoals in het voorbeeld, op de kaart af te 
drukken. Leg de cirkel op het papier zoals in het voorbeeld en 
kleur de rand lichtjes met distressinkt. 
Plak het aquarelpapier achtereenvolgens op zwart karton van 
13,5 x 9 cm, groen van 14 x 9,5 cm en daarna op een hagelwitte 
dubbele kaart van 10,5 x 15 cm.

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stempels: CS1016 (Elfjes & Vlinders), CS1017 (Watergebied & Zwanen), Achtergrondstempel: MM1616 (Tiny’s Vlekken), Stempelinkt: 
zwart, Papicolor kaartenkarton: zwart (901), hagelwit (930), Aquarelpapier: wit, Heattool, Mini-mister, Perfect Pearls: PPP17721 
(gold)

Algemeen:
Sproei het aquarelpapier nat met de mini-mister en strooi er verschillende kleuren Brusho-poeder op. Niet te veel! Sproei het papier 
nogmaals nat en laat de kleuren in elkaar overlopen. Breng wat perfect pearls aan, terwijl de kaart nog nat is. Droog het papier met 
een heattool. Snijd uit een restje papier een cirkel van ongeveer 4 cm Ø. 
Tip: is het papier niet meer vlak? Strijk het dan eventjes aan de achterkant. Leg een velletje keukenpapier op de strijkplank voor het 
geval je werk toch nog afgeeft.


