
Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: Stampendous white EP100, Papicolor kaartenkarton: hagelwit 

(930), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7055 (Eline’s Sweet Dreams), Enamel dots: PL4515 (sneeuw & ijs)

  The Collection #73

Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables Eline: COL1463 

(Babykonijn), COL1385 

(Schaap), Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkel), 

Creatables: LR0388 (Flower 

doily/cirkel met sierrand), 

LR0576 (Tekst baby, boy & 

girl), Stempels Eline: EC0176 

(Cute Babies), Papicolor 

kaartenkarton: lichtroze 

(923), Sneeuwpapier: CA3104, 

Kraftpapier: warmbruin, 

Vellum, Garen: wit, Gelpen: wit, Plaksteentjes: CA3136 (zilver), 

Roze potlood

Extra nodig voor de 

coverkaart:

Collectables: COL1385 (Eline’s 

Schaap), Craft stencil by 

Marleen: PS8020 (Wolk), 

Stempels Eline: EC0175 

(Cute Animals-Schaap), 

Stempelinkt Memento: gray 

fl annel, Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grey (322), 

Original babyblauw (956), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 

Plaksteentjes: CA3136 (zilver), Illustrator markers by Spectrum 

Noir: BG1 brown grey 1, MB1 muted brown 1, PP1 blossom, Jute 

touw, Markerpapier, Wattenschijfjes

Snijd een lichtroze topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er 

hagelwit van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm en 

15 x 4 cm op. 

Stans de cirkel met sierrand uit vellum en plak op de kaart met 

3D-tape. Plak er een gladde cirkel van dessinpapier op. 

Stans twee wolkjes uit glitterpapier en plak ze gedeeltelijk 

achter de cirkel. 

Stans het konijntje en de ballonnen uit en plak ze in elkaar. 

Werk de kaart af met een tekst, enamel dots en plaksteentjes.

Teken de buitenste lijnen van de wolk om op babyblauw papier. 

Teken de wolk twee keer, de eerste gewoon en de tweede in 

spiegelbeeld voor het maken van de achterkant. Knip beide uit. 

Maak op ca. 3 cm van de bovenkant van de wolk een horizontale 

rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant vast. De 

kaart kan nu rechtop blijven staan. Gebruik voor het decoreren 

van de voorkant van de wolk de binnenste lijnen van het stencil. 

Teken deze om aan de achterkant van dessinpapier. Vergeet niet 

om het stencil dan ook om te draaien (anders teken je het in 

spiegelbeeld!). Knip de kleinere wolk uit dessinpapier en plak 

op. Teken de maan op kraftpapier, gebruik hiervoor de buitenste 

lijnen. Teken de maan ook over op dessinpapier en gebruik 

hiervoor de binnenste lijnen. Let er ook weer op dat je het 

stencils op de juiste manier neerlegt. Plak de maan met 3D-tape 

op de grote wolk. Stans kleine wolkjes uit wattenschijfjes en 

dessinpapier met wolkjes. Plak de wolkjes met lijm en sommige 

met 3D-tape op de kaart. 

Stempel de drie schaapjes op een stuk markerpapier en kleur ze 

in. Knip ze daarna uit en plak ze op de wolkjes. 

Teken de sterren van het stencil over op het mat zilverpapier, 

knip uit en plak op tussen de wolken. 

Werk de kaart af met een tekst, enamel dots en plaksteentjes.



Extra nodig voor deze kaart: 

Craftables: CR1458 (Ovaal met 

vlechtrand), Stempels Eline: 

EC0171 (Tekst), EC0176 (Cute 

Babies), Stempelinkt Memento: 

gray fl annel, Papicolor 

kaartenkarton: lichtroze (923), 

Lint: JU0950 (sweet colours), 

Plaksteentjes: CA3136 (zilver), Illustrator markers by Spectrum 

Noir: BG1 brown grey 1, BG4 brown grey 4, FS8 eggshell, 

PP1 blossom, PP2 baby pink, TB2 periwinkle, Markerpapier, 

Glitterlijm: crystal (Stickles)

Snijd een lichtroze topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, hagelwit 

karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm en 15 

x 6 cm. Plak de laagjes op elkaar. 

Stans een hagelwit ovaal, rijg er lichtroze lint doorheen en 

knoop vast met een strik. Plak het met 3D-tape op de kaart. 

Teken de ovale mal met potlood om aan de achterkant van 

felroze dessinpapier en knip dit uit. Plak het met 3D-tape op het 

gevlochten ovaal. 

Stans een ovaal uit markerpapier en stempel er de baby in 

bad op. Kleur de afbeelding in met markers en plak op. Breng 

glitterlijm aan op de zeepbellen en op het plaatje. 

Werk de kaart af met een tekst en enamel dots. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1360 

(Basisvormen met stiksteek-

Cirkel), Creatables: LR0574 

(Bloemenframe-cirkel), 

Knipvel: EWK1265 (bloemen), 

Distressinkt: tumbled glass

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0460 (Tiny’s 

Waterlelie), LR0571 

(Anja’s Vouwmal-Vierkant), 

Distressinkt: peeled paint en 

Victorian velvet

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm. Plaats 

het bloemenframe met de snijrand iets over de vouw heen. 

Stans de kaart. Ril één helft door het midden, vouw deze naar 

het midden toe. Stans het bloemenframe nogmaals enkel uit 

hagelwit karton. Plak deze tegen het gevouwen gedeelte aan. 

Stans het bloemenframe 2x uit dessinpapier, 1x uit hagelwit 

karton en enkele bloemetjes uit blauw dessinpapier. 

Stans een afbeelding in de vorm van een cirkel. Stans een cirkel 

met stiksteken uit dessinpapier. Stans de onderdelen voor de 

bloementoef 2x. Stans twee legergroen takjes. Stans de gieter 

uit zilverpapier en hagelwit karton. Bewerk de druppels met 

distressinkt tumbled glass. Werk de kaart af met elfjes en een 

tekst.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. Zet 

in het midden aan de boven- en onderzijde een klein dun 

potloodstreepje. Leg de vouwmal op deze punten, gebruik 

eventueel een stukje masking tape om de mal vast te zetten. 

Stans de mal. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 11,75 

x 11,75 cm en 5,75 x 12,5 cm. Stans het grote vierkant uit 

hagelwit karton en het kleine uit dessinpapier. Maak de 

bloementoef. Stans de gieter uit hagelwit karton en bewerk 

met metallic gilding polish poederblauw. Plak hem achter de 

bloementoef. Stans de waterlelie uit hagelwit en mosgroen 

karton. Bewerk de bloem met distressinkt peeled paint en 

Victorian velvet. Werk de kaart af.

Door Neline Plaisier

neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 

- Bloementoef: maak van lint een strik en knoop er scrapper’s touw omheen.

- Stans de bloem 2x uit lichtroze karton of blauw dessinpapier en de blaadjes 2x uit mosgroen karton. Stans het hart van de bloem 

uit hagelwit karton. Plak enamel dots in het hart van de bloem.

- Stans de hartvormige pin en tekst uit hagelwit karton, bewerk met metallic Inkagold (champagne, roze) of metallic gilding polish 

(poederblauw). 

- Stans de elfjes uit blauw of roze dessinpapier en de sterretjes uit zilverkleurig spiegelpapier, bewerk de vleugeltjes met 

glitterlijm.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Collectables: COL1458 (Teksten met pijl), Craftables: CR1455 (Stansmal-Elfjes), Creatables: LR0546 (Anja’s mooie Bloem), LR0547 

(Anja’s bloemenset), LR0573 (Hartvormige pin), LR0572 (Gieter), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 

(Romantic Dreams), Papicolor kaartenkarton Original: lichtroze (923), hagelwit (930), mosgroen (951), legergroen (951), Enamel 

dots: PL4514 (dauwdruppels), Glitterlijm, Inkagold: champagne en rose quartz, Lint: JU0950 (sweet colours), Metallic gilding polish: 

poederblauw, Scrapper’s rope 



Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Craftables: CR1456 (Stansmal-Baby items), CR1457 (Stansmal-Handjes & Voetjes), Creatables: LR0380 (Crochet), Knipvel: VK9574 

(Funny’s Baby), Stempelinkt Docrafts Artiste: metallic silver, Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original hagelwit 

(930), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7055 (Eline’s Sweet Dreams), Spiegelpapier: CA3135 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0568 (Layout), 

LR0575 (Babyfl es), LR0576 

(Text baby, boy & girl), 

Papicolor card Original: celeste 

(942), babyblauw (956), 

lichtgrijs (957), Gelpen: wit, 

Jute touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1443 

(Giftwrapping - Karin`s vogel, 

harten & tag), Craftables: 

CR1374 (Box card-bloemetjes 

gebruikt), Craft stencil by 

Marleen: PS8021 (Tipi), 

Stempels: EC0175 (Eline’s cute 

animals-tekst), Stempelinkt: 

VersaMark, Embossingpoeder: 

Stampendous white EP100, 

Garen: wit, Sneeuwpapier: 

CA3104, Waxkoord: roze 

Snijd een celeste-blauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak 

er hagelwit van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm 

op. Stans de layout uit hagelwit en plak op het dessinpapier. 

Stans de verschillende achtergronden voor de vakjes uit 

dessinpapier en plak ze op. 

Plak in het grootste vakje een plaatje uit het knipvel. Knip het 

poppetje in het mandje uit en plak op met 3D-tape. 

Stans een gehaakt hartje uit babyblauw en bewerk het met 

zilverkleurige inkt. Rijg een stukje jute touw door het gaatje, 

plak het hartje vast en knoop het touwtje vast aan de bovenkant 

van de layout. Werk de kaart af met uitgestanste vormen.

Teken de buitenste lijnen van de tipi om op kraftpapier. Teken 

de tipi twee keer, de eerste gewoon, let erop dat je bij deze de 

binnenkant van het tentje weglaat en de tweede in spiegelbeeld 

voor het maken van de achterkant (deze wel in z’n geheel 

aftekenen). Knip beide uit. 

Ril op ca. 7 cm van de bovenkant van de achterste tipi een 

horizontale rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 

voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 

Beplak de binnenkant van het achterste deel van de kaart met 

dessinpapier. Stans een gehaakt bloemetje uit hagelwit, bewerk 

met zilverkleurige inkt en plak op in het tentje. 

Teken de kussentjes af op hagelwit en dessinpapier en plak ze 

ook in het tentje op, sommige met gewone tape en andere met 

3D-tape. 

Gebruik voor het decoreren van de voorkant van de tipi 

de binnenste lijnen van het stencil. 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 ze op. 

Knoop een stuk wit garen om de bovenkant van de tipi. 

Stans voor het maken van de pompons kleine bloemetjes uit 

(hiervoor zijn de bloemetje van de boxcard mallen gebruikt) en 

plak ze met 3D-tape op het witte garen. 

Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0574 

(Bloemenframe-rond), Craft 

stencil by Marleen: PS8122 

(Kruiwagen), Distressinkt: 

tumbled glass, Knipvel: 

EWK1265 (bloemen), Metallic 

gilding polish: poederblauw blue, Spiegelpapier: CA3135 (zilver), 

Teken de kruiwagen 2x na op hagelwit karton en snijd uit. Ril 

op één deel een vouw op een paar cm vanaf de bovenkant, plak 

dit gedeelte met dubbelzijdig tape aan de achterkant van het 

andere deel. De kruiwagen kan nu staan. Teken de losse delen 

van kruiwagen na op dessinpapier, snijd of knip uit. Snijd een 

afbeelding uit het knipvel in de vorm van een cirkel, mat op 

blauw dessinpapier. 

Maak de bloementoef. 

Stans de gieter uit zilverkarton en hagelwit karton. Bewerk de 

waterdruppel met distressinkt tumbled glass. 

Stans twee takjes uit legergroen karton. Stans een elfje en 

versier de kruiwagen met metallic sierteentjes.



Extra nodig voor deze kaart: 

Knipvel: MB0149 (Matties 

Mooiste), Papicolor 

kaartenkarton: Original 

anjerwit (903) en Recycled 

kraft groen (328)

Extra nodig voor deze kaart: 
Knipvel: VK9575 (Konijnen), 

P apicolor kaartenkarton 

Original: hagelwit: (930)

Snijd van groen kraft een topvouwkaart van 12 x 15 cm. Plak er 

anjerwit van 11 x 14 cm en dessinpapier van 10,5 x 13,5 cm en 

10 x 13 cm op. 

Plak er verticaal een strook dessinpapier van 5,5 x 15 cm en van 

5 x 15 cm op. 

Stans het ovaal uit anjerwit, rijg er lint door en knoop het vast. 

Maak een strikje van waxkoord om de knoop. 

Stans een afbeelding uit. Stans de pinnen uit dessinpapier. 

Stans de strik 2x uit dessinpapier, knip van één ervan de lussen 

af en plak die op de andere strik.

Werk de kaart af met gestanste elfjes.

Door Wybrich van der Roest

wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Craftables: CR1458 (Ovaal met vlechtrand), CR1455 (Stansmal-Elfjes), Creatables: LR0573 (Hartvormige pinnen-set of 2), Stans- en 

embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic Dreams), Lint: JU0950 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 11,5 x 14 cm en plak 

er volgens voorbeeld dessinpapier van 10,5 x 13 cm, hagelwit 

karton van 9,5 x 12 cm en dessinpapier van 9,5 x 12 cm op. 

Stans het ovaal uit hagelwit karton en rijg er een lintje door. 

Stans een afbeelding uit. Stans twee hartvormige pinnen uit 

dessinpapier en knoop er lint omheen. 

Werk de kaart af met gestanste elfjes.


