
Door Marianne Perlot

mariannedesign.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Collectables: COL1323 (Bloemen), COL1466 (Eline’s Vlinders), COL1458 (Arrow sentiments-teksten), Craftables: CR1465 (Borduurmal-

Cirkel), CR1466 (Borduurmal-Vierkant), CR1360 (Basisvormen met stiksteken-Cirkel), CR1359 (Basisvormen met stiksteken-Vierkant), 

Creatables: LR0547 (Anja’s Bladerenset), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7056 (Eline’s Summer Picnic), 

Kaartenkarton Recycled kraft: wit (321), grijs (322), bruin (323), DMC-borduurgaren, borduur met 6 draadjes, Borduurnaald, Enamel 

dots: PL4502 (groen en oranje)

Alle dubbele kaarten zijn 15 x 15 cm.

Tip: Borduur de kruissteekjes met zes draadjes, dan krijg je een mooi vol borduurwerk.

  The Collection #76

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0592 

(Taartkleedje-duo), Papicolor 

kaartenkarton Original: 

bloesem (934), cerise 

(933), zwart (901), DMC-

borduurgaren: roze (4 tinten), 

groen (2 tinten), bruin

Snijd een dubbele kaart van bloesem karton en snijd 

dessinpapier van 14 x 14 cm en 13 x 13 cm. Stans een cirkel van 

10 cm Ø uit wit kraft en stans daarin de borduurgaatjes. Stans 

een cirkelvorm uit cerise. Stans vlinders, bloemen en blaadjes 

uit verschillende kleuren dessinpapier. Borduur de roos met twee 

kleuren groen, vier kleuren roze en één kleur bruin. Plak alle 

delen op elkaar en vouw een bovenhoek van het vierkant van 

13 x 13 om met behulp van een satéprikker. Trek de prikker 

eruit en laat het papier terugrollen. Plak het vervolgens vast en 

plak er een vlinder op. Werk de kaart af met enamel dots in de 

hartjes van de bloemen.

Snijd een dubbele kaart uit grijs kraft. Snijd mosgroen karton 

van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13 x 13 cm. Stans de 

blaadjes ook uit mosgroen en gebruik dessinpapier voor de 

bloemen en vlinder. Stans bruin kraft van 10 x 10 cm en stans 

daar de borduurgaatjes in. Borduur het madeliefje met geel, wit 

en groen. Stans wit kraft  van 11 x 11 cm. Plak alle delen op 

elkaar en werk de bloemenharten af met enamel dots.

Extra nodig voor deze kaart :

Papicolor kaartenkarton 

Original: mosgroen 

(951), zwart (901), DMC-

borduurgaren: wit, geel en 

groen

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1353 (Labels 

XL en XS), Papicolor 

kaartenkarton Original: zwart 

(901), DMC-borduurgaren: wit, 

zwart, oranje

Snijd de dubbele kaart uit bruin kraft. Snijd zwart karton van 

14 x 14 cm en dessinpapier van 13 x 13 cm. Stans het label uit 

grijs kraft en dessinpapier. Hier is enkel gekozen voor de blauwe 

dessins. 

Stans de borduurgaatjes uit het label en borduur de zwaan met 

wit, zwart en oranje.

Stans een labeltje en de hartjes uit verschillende kleuren kraft 

en plak alle delen op elkaar.



Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1401 

(Kippengaas), Papicolor 

kaartenkarton Original: rood 

(918), legergroen (954), zwart 

(901), DMC-borduurgaren: wit, 

zwart, rood, oranje, groen

Snijd een rode dubbele kaart en een vierkant van 14 x 14 cm van 

dessinpapier.

Stans het kippengaas tweemaal uit zwart en stans grijs kraft van 

10 x 10 cm. Stans hieruit de borduurgaatjes en borduur de haan 

volgens patroon.

Stans bloemen uit dessinpapier en blaadjes uit groen karton. 

Plak alle delen op de kaart en plak enamel dots in de hartjes van 

de bloemen.



Door Wybrich van der Roest

wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor de kaart en het label:

Creatables: LR0588 (Rand met Konijnen), LR0590 (Pinnen met Konijn), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: 

PK9161 (Floral Delight), Papicolor kaartenkarton Original: paars (946), narcisgeel (928), dottergeel (910), lila (914), lentegroen (952), 

Recycled kraft groen (328)

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkels), CR1355 

(Gras), Creatables: LR0592 

(Doily duo/Taartkleedjes-duo), 

Stans- en embosapparaat, 

Knipvel: HK1702 (Hetty’s 

Pasen), Stempels: KJ1505 

(Vrolijk Pasen), Stempelinkt: zwart

Extra nodig voor dit label:

Collectables: COL1425 

(Paaseieren), COL1398 

(Baniers-XL), Craftables: 

CR1467 (Nest stansen-

Ovalen), CR1433 (Card box, 

takjes gebruikt), CR1417 

(ABC), CR1390 (Basisvormen 

met stiksteek-Rechthoek), 

Creatables: LR0589 (Paashaas), 

Distressinkt: vintage photo, 

Pretty Papers paper-bloc: 

PK9114 (Kraft), Gaatjestang, Lint: geel, Waxkoord

Snijd van groen kraft een topvouwkaart van 12 x 15 cm en plak 

er dessinpapier van 11,5 x 14,5 cm, 11 x 14 cm en 12 x 9 cm 

op. Stans het taartkleedjes-duo uit groen kraft en dottergeel 

karton. Stans een afbeelding uit met een cirkelmal. Plak ze op 

elkaar. Stans de rand met konijnen uit zachtgeel karton en het 

gras uit groen. Stans pinnen met een konijn uit dottergeel en 

paars karton. Stans een ei uit lila en dessinpapier, plak ze op 

elkaar. Stans kleine eieren uit dessinpapier. 

Stempel een tekst op wit karton en knip rondom uit.

Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Snijd uit groen kraft een basislabel van 8,5 x 16 cm en 

dessinpapier van 8 x 16 cm. Snijd de bovenhoeken schuin af. 

Plak ze op elkaar en strik er een geel lint door.

Stans voor de opbouw van het label een paarse rechthoek met 

stiksteek. Plak er dessinpapier op en strik er waxkoord door. 

Stans twee ovalen uit groen karton en uit dessinpapier, plak ze 

verspringend op elkaar.

Stans de paaseieren en pinnen met konijn uit dessinpapier en 

karton. 

Stans/embos een paashaas uit kraft en bewerk met distressinkt. 

Stans de rand met konijnen uit geel en de banier uit groen. 

Snijd ze op maat. 

Stans groene takjes en een gele tekst.

Door Sigrid Klingenberg

sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1023 (Poeslief), Distressinkt: gathered twigs, Stempelinkt: zwart, Pretty Papers dessinpapier-

bloc: PK9161 (Floral Delight), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft grijs (322)

Extra nodig voor deze kaart:

Creatab les: LR0591 (Tiny’s 

Katten), LR0592 (Doily duo/

Taartkleedjes-duo), IT608 

(Tiny’s Katten), Kant: wit

Stans het grootste taar tkleedje uit hagelwit papier en het kleine 

uit dessinpapier. Knip een plaatje uit en plak het middenop.

Snijd uit dessinpapier een vierkant van 13 x 13 cm en van 14 x 

14 cm, een rechthoek van 13 x 6 cm en een strook van 13 x 1,5 

cm. Snijd van kraftkarton een vierkant van 13,5 x 13,5 cm. 

Plak de laagjes op een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm.

Stempel zwarte pootjes en werk de kaart af met een strikje, 

tekst en twee poezen.

Extra nodig voor deze kaart:

Stempel: TC0876 (Tiny’s 

Ra nd met Poesjes), 

Stempelinkt Memento: 

London fog, Stamp Master: 

LR0009, Stempelpapier: wit, 

Maskeerstencils: PS8028 (Tiny’s 

Kattenvacht), PS8029 (Tiny’s 

Kattenpootjes), Alcohol-

markers, Fineliner: zwart, Kopieer- of maskeerpapier

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 13 x 11 cm en 

stempel er de twee poezen op met Memento stempelinkt. 

Kleur de afbeelding in met markers. Stans/snijd uit kopieer- of 

maskeerpapier een cirkel van ong. 9,5 cm Ø. Bevestig deze op 

het stempelpapier en kleur de cirkel lichtbruin met distressinkt. 

Stempel een zwarte tekst op de cirkel. Maak met behulp van 

maskers en distressinkt wat vlekken en een paar kattenpoten op 

de kaart. Teken met de fi neliner een fantasierand rond de cirkel.

Plak het stempelpapier op een kraft rechthoek van 13,5 x 11,5 

cm, dessinpapier van 14 x 12 cm en een hagelwitte dubbele 

kaart van 15 x 13 cm.



Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Collectables: COL1465 (Eline’s Vogels, bloemetje gebruikt), Stans- en embossingapparaat, Stempelinkt: StazOn jet black, Papicolor 

kaartenkarton Original: hagelwit (930), mosgroen (951), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9127 (Water colour), PB7056 (Eline’s 

Summer Picnic), Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1465 (Eline’s 

Vogels), Craftables: CR1461 

(Nest stansen-Harten-M), 

CR1467 (Nest stansen-Ovalen), 

Creatables: LR0478 (Hibiscus 

en Tropische bladeren), 

Stempels: EC0177 (Eline’s 

Hondjes, tekst gebruikt), 

Knipvel: AK0070 (Eline’s 

Tropische achtergronden), Papicolor kaartenkarton: Recycled 

kraft grijs (322), Original: ravenzwart (901), karamel (926), 

turkoois (932), celeste (942), blauw (955), babyblauw (956), 

Gaatjestang, Lint: JU0950 (sweet colours), Roze potlood, Witte 

gelpen

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1466 (Eline’s 

Vlinders), Creatables: LR0478 

(Hibiscus en Tropische 

bladeren), Stempels: EC0177 

(Eline’s Hondjes, tekstje 

gebruikt), Designfolder: 

DF3449 (Tropische bladeren), Papicolor kaartenkarton Original: 

ravenzwart (901), azuurblauw (904)

Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables: COL1323 

(Bloemenset), COL1444 

(Rozetten en Labels), 

Craftables: CR1355 (Gras), 

CR1461 (Nest stansen-

Harten-M), CR1467 (Nest 

stansen-Ovalen), Creatables: 

LR0398 (Maak een roos), 

LR0573 (Pinnen-Hart), 

Stempels: EC0178 (Eline’s 

Konijntjes), Stempelinkt 

Memento Dew Drops: MD404 

(angel pink), MD704 (new sprout), MD804 (desert sand), 

Papicolor kaartenkarton: karamel (926), Plaksteentjes: JU0938 

(lichtblauw en blauw), Illustrator Markers: AP1 (pink lace), BO2 

(mango), EB4 (earth brown), MB1 (muted brown), PP2 (baby 

pink), Twinmarker: WG1 (warm grey), Marker papier, Stukje kant

Snijd een strook hagelwit karton van 30 x 14 cm, ril vouwen 

op 14 cm, 15 cm en 16 cm. De 1e rillijn is een bergvouw (vouw 

van je af), de 2e een dalvouw (vouw naar je toe) en de 3e weer 

een bergvouw. De kaart krijgt hierdoor een zigzagvouw aan 

de onderkant. Hiermee wordt diepte achter de ovale opening 

gecreëerd. Stans het ovaal uit de voorkant van de kaart. 

Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm en plak het op in de 

binnenkant. Knip de afbeelding uit het knipvel en snijd deze 

13,5 cm breed. Plak op het dessinpapier in de kaart. 

Maak met een gaatjestang twee gaatjes bovenin en knoop de 

kaart dicht met een lintje. Stans de tropische bladeren uit en 

plak ze rechtsonder. Stans de vogels uit, plak ze in elkaar op een 

apart vel papier, knip ze daarna als geheel uit en plak ze op het 

setje bladeren. Werk de kaart verder af met nog twee tropische 

bladeren, bloemetjes, een hartje en een tekstje.

Snijd een hagelwitte kaart van 15 x 10,5 cm, plak er azuurblauw 

van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 

Snijd een strook dessinpapier van 10,5 x 3 cm en plak op met 

een randje kant erlangs. 

Embos hagelwit karton van 11 x 7,5 cm met de embossingfolder 

en plak het op met 3D-tape. 

Werk de kaart af met tropische bladeren, vlinders, een tekstje en 

bloemetjes.

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

karamel van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 

Snijd een strook dessinpapier van 10,5 x 7,5 cm en plak het op 

met een randje kant erlangs. 

Stans gras uit mosgroen karton en dessinpapier. Plak het 

mosgroene gras alvast op. 

Stans een witte ovaal en teken de binnenkant van de mal om 

op dessinpapier. Knip de kleine ovaal uit, plak ze op elkaar en 

daarna met 3D-tape op de kaart. 

Stempel de konijntjes op markerpapier, kleur in en knip uit. Plak 

het eerste konijntje op het ovaal, plak het gras eroverheen en 

zet het tweede konijntje er met 3D-tape voor. 

Werk de kaart af met hartjes, bloemen, blaadjes en een tekstje.



Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables: COL1444 

(Rozetten en Labels), 

Craftables: CR1355 (Gras), 

CR1417 (Stansmal-ABC), 

Stempels: EC0177 (Eline’s 

Hondjes), Craft stencil by 

Marleen: PS8030 (Hondenhok), 

Inkten: distressinkt: walnut 

stain, Versa Craft 181 (cool 

gray), Papicolor kaartenkarton: 

Recycled kraft grijs (322), 

Original rood (918), Illustrator 

Markers: BG1 (brown grey), DR1 (red), DR3 (cherry red), DP1 

(wisteria), GB2 (caramel), IG1 (ice grey), MB1 (muted brown), 

PP2 (baby pink)

Teken de buitenste lijnen van het hondenhok om op hagelwit 

karton. Teken het hondenhok 2x, 1x gewoon en 1x met de 

deuropening eruit gesneden. Knip beide uit en gum eventuele 

potloodlijntjes uit. Neem het hok zonder deuropening en maak 

op ca. 5 cm van de bovenkant van het dak een horizontale rillijn 

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

kan nu rechtop blijven staan. Teken de buitenste lijnen van het 

dak over op rood karton (let erop dat je het stencil meedraait en 

niet in spiegelbeeld tekent), knip uit en plak op. 

Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 

Teken deze om aan de achterkant van het papier/dessinpapier. 

Controleer ook hierbij dat je niet in spiegelbeeld tekent. Plak de 

uitgeknipte delen op de kaart. Stans gras uit mosgroen en groen 

dessinpapier. Plak het op de kaart over de opening heen. 

Stempel de hondjes op markerpapier, kleur in, knip uit en plak 

ze met 3D-tape op de kaart. Werk de kaart af met een tekstje, 

bord met naam en bloemetjes.


