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Stans de voorkant van de boxkaart uit gerecycled paars kraft, de achter-
kant uit gerecycled oranje en drie tussenstukken uit gerecycled zwart
kraft. Stans de takken vijf keer uit ravenzwart en het ‘slijm’ en de 
‘slijmranden’ uit gerecycled groen kraft. Gebruik hiervoor de sneeuwran-
den, plak de randjes op de voorkant en zijkanten van de kaart. Stans de 
ogen van de uiltjes uit anjerwit en geel. Stans de oogjes, de snaveltjes 
en een uiltje uit ravenzwart en teken er een skelet op met een witte 
gelpen. Knip een spookje uit een papieren zakdoekje en plak hier een 
paar oogjes en een snaveltje op.

Stans voor de maan een gele cirkel van 8 cm Ø en een lichtgele van 7 
cm Ø. Plak deze met lijm over el kaar heen op de achtergrond van de 
box. Stans de insecten en het kasteel uit ravenzwart en embos deze 
met behulp van het embossingmatje met de machine. Breng met een 
witte gelpen accenten aan op de insecten en de dakpannen. Stans 1x 
een golvenrand (CR1361) en 2x het gras uit gerecycled zwart kraft. Plak 
de golvenrand met lijm op het eerste tussenstuk en het gras op het 
tweede en het derde tussenstuk. Plaats het kasteel met wat lijm op het 
achterste tussenstuk.

Stans de brug 1x uit donkerbruin en 1x uit ravenzwart. Bewerk de bal-
ken van de ravenzwarte brug met behulp van de blending tool en gele 
en oranje inkt, zodat het lijkt alsof het maanlicht door het kasteel heen 
op de brug schijnt. Snijd/knip van de donkerbruine brug de leuningen 
af en plak deze met wat lijm op de leuningen van de ravenzwarte brug. 
Plak de brug op het middelste tussenstuk.

Stans de kat uit gerecycled zwart kraft. Snijd/knip een stukje geel 
karton en plak dit op de achterkant van het hoofd, achter de opening 
van de ogen. Maak de pupillen wit met een witte gelpen. Bewerk alle 
randen van de kat met witte inkt en de blending tool. 
Stans een pompoen uit gerecycled oranje kraft en embos deze. Bewerk 

de pompoen met de blending tool en witte inkt, terwijl deze nog in de 
mal zit. Maak de mal schoon met een vochtig doekje. Stans een ton uit 
gerecycled bruin kraft en volg dezelfde stappen als voor de pompoen. 
Snijd/knip een stukje geel karton en plak dit aan de achterkant van de 
pompoen, achter de ogen, de neus en de mond. Maak de oogjes zwart 
met een zwarte pen.

Stempel met zwarte inkt spinnen op anjerwit karton. Snijd/knip ze uit. 
Stempel de spinnenwebben met witte inkt op vellum en snijd/knip deze 
uit.

Stans een banier uit gerecycled oranje kraft en uit mica. Stans de let-
ters ‘happy’ uit geel en de letters ‘halloween’ uit ravenzwart. Plak de 
tekst ‘happy’ op het mica. Stans de doily uit hagelwit. Trek de mal met 
potlood over op vellum en snijd/knip uit. Plak de gestanste delen van 
de doily met lijm op het vellum.

Plak de ‘slijmranden’ met foamblokjes aan weerszijden van de box. Plak 
daar ook twee spinnenwebben en een spin en een insect in het web. 
Plaats ook een insect aan de onderkant van elke zijde. Plak de rest 
volgens voorbeeld met lijm en foamtape op de kaart.

Tip: 
Plaats nep/elektrische waxinelichtjes of een led-verlichting aan de bin-
nenkant van de box voor een extra spookachtig effect.

2
Stans de voor- en de achterkant van de box en drie tussenstukken uit 
hagelwit karton. Stans een stuk dessinpapier voor het frame en een 
stuk voor de achtergrond in de box. Stans de ijsbergen uit hagelwit, 
anjerwit, grijs en lichtgrijs. Plak deze met lijm op het eerste tussenstuk 
en plaats het tussenstuk op 7,5 cm hoogte, gemeten vanaf de onder-
kant van de box. 

Snijd een stuk ijsblauw karton van 14,5 cm breed en 7 cm lang. Stans 
langs de bovenkant een wolkenrand (CR1361). Plaats deze op het 
tweede tussenstuk. Stans het ijs uit hagelwit en de rand uit lichtgrijs. 
Plaats de ijsschots met wat foamtape in het midden op het ijsblauwe 
karton. Stans de iglo uit lichtgrijs, anjerwit en de opening uit grijs. 



Plaats de iglo met foamtape op de ijsschots.

Stans de pinguïns uit ravenzwart, anjerwit, grijs, muisgrijs en gere-
cycled oranje kraft. Stans het sjaaltje uit grasgroen en donkergroen. 
Teken met een witte gelpen accenten en veren. Stans de slee uit 
lichtbruin, nootbruin en het zadel uit rood. Plaats de lichtbruine en 
donkerbruine slee iets overlappend op. Plak een smal strookje foamtape 
tussen de lichtbruine en nootbruine slee om diepte te creëren. 

Stans de vissen uit metallic pearlwhite en bewerk ze met diverse kleu-
ren inkt. Teken oogjes met een zwarte pen. Stempel het net met zwarte 
inkt op kraft. Snijd/knip om het net heen en snijd de tussenstukjes in 
het net uit. Stempel de wegbewijzering van de Kerstman ook op kraft 
en snijd/knip deze uit. Stempel de tekst op hagelwit karton en snijd/
knip rond de tekst het karton af.

Stans de sneeuwvlokken uit glitterpapier. Stans de Kerstman, de ren-
dieren en de slee uit ravenzwart, rood, hagelwit, nootbruin, lichtbruin, 
goud en zilver. Snijd/knip alle deeltjes uit en plak deze op het raven-
zwart om daarmee de Kerstman, de rendieren en de slee verschillende 
kleuren te geven. Stans de meeuw uit anjerwit. Bewerk de snavel en de 
pootjes met oranje inkt, maak een gedeelte van de vleugels zwart met 
een zwarte pen en geef de meeuw een zwart oogje. Maak met potlood 
krassende bewegingen om de vleugels nog een beetje grijs te maken.

Stans een gol  venrand (CR1361) voor de sneeuw uit hagelwit en een 
wolkenrand uit babyblauw. Plak het babyblauwe karton op het eerste 
tussenstuk en plaats er met foamblokjes een paar visjes op.

Werk de boxkaart volgens voorbeeld af.
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Neem het patroon over op gerecycled kraft en knip het uit. Bekleed de 
voorkant van het mandje met dessinpapier en kraft van 20 x 10 cm: 
snijd vijf stroken kraft van 2 x 20 cm en vijf stroken dessinpapier van 2 
x 10 cm. Bewerk alle stroken en de randen met inkt. Vlecht het kleedje 
daarna in elkaar (dus het papier onder en boven elkaar langs, zodat 
het in elkaar blijft). Plak de uiteinden vast en plak het geheel op het 
mandje. Bewerk de randen van het mandje met inkt. 
Beplak het hengsel van het mandje ook met dessinpapier en bewerk de 
randen met inkt. Maak op alle aangegeven plaatsen een gaatje. Plak 
het mandje in elkaar door de voor- en achterkant met de tussenschotjes 
aan elkaar te plakken. Snijd hiervoor een strook papier van 16 x 2 cm, 
ril vouwen op 2 en 14 cm en plak de gevouwen strook in het midden 
van het mandje. Zorg ervoor dat alles netjes recht zit, zodat de kaart 
nog plat kan worden gevouwen. 
Knip uit crèmekleurig jute lint het randje stof voor de bovenrand van 
het mandje en plak dit op. Maak een strikje voor het midden en plak 
op. Neem het picknickkleedje over op het rode dessinpapier, knip uit en 
bewerk de randen met inkt. Plak de achterste rand vast en de voorste er 
iets boven met 3D-tape. Plak een stukje pomponlint langs de onder-
randen. 
Werk de kaart af met diverse uitgestanste motieven en het labeltje met 
een strikje en tekst. Maak tot slot het hengsel met twee splitpennen 
vast aan het mandje. 

Tip: 
Wanneer je het mandje plat wilt versturen, maak je het hengsel weer 
los en stop je het apart bij de kaart samen met de splitpennen. Zo kan 
de ontvanger het hengsel er zelf weer aan zetten.

picknickkleed
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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 vastgeplakt met dubbelzijdig tape. 
De randen van het papier zijn bewerkt met distressinkt; ook de geëm-
boste delen van de Creatables. Stans en embos de Creatables met een 
stans- en embossingmachine. Laat het papier in de mal zitten. Neem 
een sponsje en wrijf de inkt over de mal en het papier heen. Soms is 
het mooi om diverse kleuren inkt over elkaar heen te wrijven. Maak na 
afl oop de mal en het sponsje schoon met water.

Vouwwijze kaart: 
Snijd olijfgroen van 20 x 29,7 cm (= hele breedte A4). Vouw de voor-
kant op 14 cm dubbel. 
Ril (de hele breedte) op 5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de 
vouw een snede van 5 cm. Vouw beide fl appen naar binnen toe. Zet de 
fl appen aan weerskanten vast (midden openlaten).

Voorkant: 
Snijd rood dessinpapier van 14,7 x 13,4 cm en zet het op de voorkant 
van de kaart aansluitend aan de onderkant vast. 
Snijd geel dessinpapier van 11,6 x 12,8 cm en zet het bovenaan met 
een kaderrand vast op rood. Zet bovenaan het band LB1018 vast.

Foto 1: Stans/embos de bloemenschaal 1x uit gold (338) en 2x uit 
goudkarton (CA3126). Plak donkerbruin achter de openingen in het 
goudkarton. Zet het volgens voorbeeldfoto 1 vast. Plak het plaatje erop 
vast.

Foto 2: Snijd olijfgroen van 10 x 17 cm (dit is ruim gemeten). Stans/
embos de sierrand uit olijfgroen. Geef met potlood op de achterkant op 
9 cm hoogte in het midden de punt aan. Snijd beide zijkanten volgens 
voorbeeld schuin af. Stans/embos de sierrand met twee mallen tegelijk 
uit donkerbruin. Zet de donkerbruine sierrand overlappend op olijfgroen 
vast. 

Zet het frame met het plaatje volgens voorbeeld op de olijfgroene 
driehoek vast. Stans/embos de kerstroos uit red lacquer en goud (338; 
bewerk dit met distressinkt frayed burlap) en CA3126, meeldraden uit 
sneeuwpapier en ivory, blaadjes uit olijfgroen en zilvergrijs (bewerk 
dit met frayed burlap). Zet de bloemen in elkaar en plak de blaadjes 
erachter vast. Laat het drogen. Zet het daarna vast op de kaart. Stans/
embos de elzenproppen, dennenappels en takken uit donkerbruin en de 
sterretjes uit sneeuwpapier. Plak het volgens voorbeeld vast.

1
Snijd kraft van 10 x 30 cm en vouw dubbel. Snijd dessinpapier van 9 x 
14 cm, mat op zilver en plak op de kaart. Snijd zeegroen van 7,5 x 12 
cm, stempel over de hele kaart teksten met distressinkt tumbled glass 
en maak spetters met tumbled glass en Inka Gold zilver. 
Snijd kraft van 13,5 x 8 cm, bewerk de bovenrand met de notebook-
stans, zodat er een gaatjesrand ontstaat. Plak de bewerkte zeegroene 
kaart erop. Plak beide lagen op de kaart. 
Stans de kerstboom en de kerstballen uit dessinpapier en uit papier 
met glittertape beplakt. Plak de kerstboom met foamtape op de kaart. 
Stempel de tekst, knip uit en mat op zeegroen. Bevestig de tekst en 
een uitgestanste ijsster op de kaart. 
Breng onderlangs de kaart een rand Foam Ball Clay aan en bevestig 
de poinsettia. Teken tot slot met een zwarte pen stiksteekjes langs de 
rand.

2
Neem een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm en plak er dessinpapier 
van 14,5 x 14,5 cm op. Snijd zeegroen van 11 x 11 cm, maak spetters 
met distressinkt tumbled glass en Inka Gold zilver. Beïnkt de randen, 
mat op kraft en zilver en plak op de kaart. 
Stans 4x de grootste driehoek van de CR1385 en plak ze als een cirkel 
op de kaart met daarop een passe-partoutrand van CR1360. 
Stans het rendier uit kraft en bewerk met distressinkt walnut stain en 
black soot. Plaats het rendier in de cirkel en hang kerstballetjes in het 
gewei. 
Stempel de tekst op zeegroen, bewerk met spetters en mat op zilver, 
plak op de kaart. 
Breng Foam Ball Clay aan en bevestig een poinsettia met hulstblaadjes. 
W erk de kaart af met een ijsster en stiksteekjes, getekend met een 
zwarte fi neliner.

1 2
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Algemene werkwijze boxkaart:
Stans de boxkaart 2x uit wit karton, stans uit één deel de opening. 
Teken de mal 2x over op dessinpapier en knip/snijd dit wat kleiner uit. 
Plak één deel dessinpapier op de (dichte) achterkant van de box aan 
de binnenkant en het deel met de opening op de voorkant. Snijd vier 
stroken dessinpapier van 4,6 x 11,4 cm voor de binnen- en buitenzij-
kanten van de box. 
Stans twee bevestigingsstroken uit wit karton. Stans de wolkenrand/
sneeuwbergen (CR1361) uit sneeuwpapier. Plak de bevestigingsstrookjes 
op verschillende hoogtes in de kaart. 

1
Stans de horizon met bomen uit olijfgroen, metallic botanic en leger-
groen en bewerk ze met snowtex. Stans de blokhut uit bruine kraft en 
het dak uit sneeuwpapier. Bewerk de blokhut met distressinkt vintage 
photo. Plak de olijfgroene horizon met bomen en de blokhut met 3D-kit 
op de achterkant van de kaart met ervóór een sneeuwlaag. 
Stans voor de middelste rij het kleinste huisje uit grijze kraft en choco-
ladebruin karton, het grote huis uit bruine kraft en donkerbruin en het 
kerkje uit wit en metallic steel. Bewerk het witte gedeelte van de kerk 
met distressinkt pumice stone. Knip ze uit en plak ze op elkaar. Plak 
een stukje kant achter de ramen van de huizen, en achter de ramen van 
de kerk muisgrijs karton. Bewerk de daken met wat snowtex. Plak de 
huisjes met 3D-kit op de horizon met bomen van metallic botanic, plak 
hier een sneeuwlaag op en in het midden de kerk. 
Stans voor de voorste rij het kleine huis uit donkerbruin en steenrood 
en het grote huis uit wit en donkerbruin. Knip ze uit, plak ze op elkaar 
en plak een stukje kant achter de ramen. Plak ze met 3D-kit op de 
legergroene horizon met bomen met ervóór een sneeuwlaag. 
Stans de ijspegels uit sneeuwpapier en plak ze aan de binnenkant tegen 
de voorkant. Stempel de tekst op de kaart en zet de boxkaart in elkaar. 
Stans de spar uit grijze kraft en olijfgroen. Knip ze uit en plak ze op 
elkaar. Bewerk de spar met snowtex. 
Stans het hert uit bruine kraft en bewerk het met distressinkt vintage 
photo. Stans de kerstklokken uit metallic steel, de hulsttakken uit 
legergroen en de strik uit kerstrood. Werk de strik af met een glinster-
steentje.

2
Stans de horizon met bomen uit legergroen, metallic botanic en groene 
kraft en bewerk ze met snowtex. Stans twee huisjes uit wit, twee uit 
donkerblauw, één uit ijsblauw/celeste en één uit metallic red lacquer. 
Bewerk de witte huisjes en kerk met distressinkt pumice stone. Knip 
ze uit, plak ze op elkaar en bevestig een stukje kant achter de ramen. 
Bewerk de daken met snowtex. Plak de legergroene horizon met bomen 
en de huisjes met 3D-kit op de achterkant van de kaart met ervóór een 
sneeuwlaag. 
Stans voor de middelste rij de kerk uit wit en steenrood en de blokhut 
uit wit en chocoladebruin. Bewerk de blokhut met distressinkt pumice 
stone. Knip ze uit, plak ze op elkaar en bevestig een stukje kant achter 
de ramen van het huis en achter de ramen van de kerk muisgrijs karton. 
Bewerk de daken met snowtex.  Plak ze met 3D-kit op de horizon met 

1
Snijd van zwarte kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er des-
sinpapier van 14 x 14 cm en van 12,5 x 12,5 cm op. 
Stans alle mallen uit het nestje uit verschillende kleuren dessinpapier 
en zoek een leuke combinatie bij elkaar. Maak van de grootste delen 
een cirkel. 
Versier de randen van alle delen met een witte gelpen. Plak de kerst-
boomdelen overlappend op elkaar en werk de kerstboom af met een 
glinsterende ster.

2
Snijd uit zwarte kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm. Snijd des-
sinpapier van 14 x 14 cm en van 11,5 x 11,5 cm. Snijd uit zilverkleurig 
glitterpapier een vierkant van 12 x 12 cm. 
Stans de mallen van het nestje uit diverse kleuren dessinpapier en 
versier de bolle randen met een witte gelpen. Het gezichtje is gemaakt 
met behulp van de stans voor het gezicht van de Kerstman. Het is een 
cirkel van ongeveer 23 mm Ø. 
Gebruik voor de engel het grootste deel voor het jurkje, de twee op 
een na grootste delen voor de vleugels en het kleinste deel voor een 
kraagje. Teken met een zwarte pen een boogje op het hoofdje. Dit is 
de haarband voor de ster. Kleur met een goud- of zilverkleurige pen de 
cirkel erboven helemaal in. Teken onder de zwarte streep nog een paar 
losse haren, of met wat kleine boogjes een paar krullen. Plak alle delen 
op elkaar en versier met zilveren sterren. De houding van de engel kun 
je eenvoudig veranderen door te schuiven met de manier waarop de 
vleugels achter het lijfje geplakt worden.

ATC-kaartjes algemeen:
Gebruik de mal om uit de restjes papier kleine kaartjes te stansen. 
Stempel op de grootste kaartjes aan de achterkant eerst de ATC-tekst, 
voordat je de versierde voorkant erop plakt. 

Kerstboom
Gebruik voor deze kerstbomen de drie kleinste maten van de stans. 
Teken met de gelpen een randje langs het hele kaartje of alleen langs 
de bolle kanten en langs de rand van het kleinste kaartje. Plak een 
glinsterende ster boven in de boom.

Kerstengeltjes
Voor de hoofdjes kan de cirkel (12 mm Ø) van het vintage alfabet 
(COL1380) gebruikt worden. Gebruik voor de vleugels de kleinste maat 
van het nestje en voor het jurkje de daaropvolgende maat. Versier alle 
bolle randen met een witte gelpen en teken ook randjes langs de kleine 
kaartjes. Plak de delen op elkaar en versier hier en daar nog met een 
glittersterretje.

Wil je kaartjes ruilen kijk dan even op:
htt  ps://www.facebook.com/groups/mariannedesign.atcpocketletters/
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Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd babyblauw karton van 14 
x 14 cm en plak op met een randje sweet lace erachter. Snijd dessinpa-
pier van 13,5 x 13,5 cm en plak op. Snijd een strook dessinpapier van 
14 x 4 cm en plak op in het midden. 
Stans de doily ster uit dessinpapier en plak op. Stans een cirkel uit 
babyblauw, bestempel met de tekst en plak op de doily ster. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

2
S  nijd een topvouwkaart van 21 x 10,5 cm. Plak er babyblauw karton 
van 20,5 x 10 cm en dessinpapier van 20 x 9,5 cm op. 
Stans de ijsschots 2x uit sneeuwpapier, snijd de onderkant recht af en 
plak op de kaart. Stempel het bordje met de tekst ‘North Pole’ op wit, 
knip uit en plak op. Stans twee cirkels: 1x dessinpapier en 1x baby-
blauw. Stempel de tekst op de babyblauwe cirkel en plak deze op de 
cirkel van dessinpapier. Plak ze met een stukje dubbelgevouwen kant 
erachter linksboven op de kaart. Stans de kerstman en de slee uit en 
plak ze op de kaart. Knoop een stukje waxkoord aan de hand van de 
kerstman en het andere uiteinde aan de slee. Stans de husky uit en plak 
deze op de slee. Werk de kaart verder af.

3
Neem het patroon voor de centre step kaart over op hagelwit en snijd 
uit. Snijd babyblauw van 11,5 x 9 cm en plak op in het midden. Snijd 
dessinpapier van 11 x 8,5 cm en plak op het babyblauw. Snijd twee 
stroken dessinpapier van 11,5 x 2 cm en plak ze op de zijstukken. Plak 
er daarna twee stroken dessinpapier van 11 x 1,5 cm bovenop. 
Snijd een strook dessinpapier van 14,5 x 2,5 cm en plak deze langs de 
onderkant. Snijd een strookje dessinpapier van 14,5 x 1,5 cm en plak 
deze met het sweet lace op de onderrand van de kaart. Stans de ijs-
schots en sneeuwmannen uit en plak deze in elkaar op de kaart. 
Werk de kaart verder af.

bomen van metallic botanic, plak hier een sneeuwlaag op. 
Stans voor de voorste rij het hert uit bruine kraft en bewerk het met  
distressinkt vintage photo. Stans het grote huis uit wit, metallic red 
lacquer en metallic steel. Bewerk het witte huis met distressinkt pumice 
stone en bevestig een stukje kant achter de ramen van het huis. Plak ze 
met 3D-kit op de groene horizon met bomen en ervóór een sneeuwlaag. 
Stans de ijspegels uit sneeuwpapier en plak ze aan de binnenkant van 
de voorkant. Zet de box in elkaar. 
Stans de boom uit donkerbruin en bewerk met snowtex. Stans de 
elanden in spiegelbeeld uit bruine kraft, teken met een zwarte pen 
een oog en zet er een witte stip in met de sharpie-pen. Stans het gras 
uit sneeuwpapier. Stans de tekst uit babyblauw en bewerk deze met 
distressinkt pumice stone.



2.
5

2.
5

12
12

2.5 cm

9 cm

2.5 cm

29
 x

 1
4.

5 
cm

Va
lle

y 
fo

ld
 /

 D
al

vo
u

w

M
o

u
n

ta
in

 fo
ld

 /
 B

er
g

vo
u

w

 centre step
(design: Sigrid Klingenberg)
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1
Snijd van kraft een strook van 25 x 17 cm en ril vouwen op 10 cm, 20 
cm, 22 cm en 24 cm; de overgebleven 1 cm is de plakrand. Vouw en 
plak de kaart in elkaar. 
Snijd een strook dessinpapier van 9,5 x 17 cm. Beïnkt alle randen met 
distressinkt pumice stone. 
Snijd twee vierkanten: kraft 14 x 14 cm en wit 13,5 x 13,5 cm. Stans/
embos het witte vierkant, laat het karton in de mal zitten en beïnkt 
het. Plak een stukje blauw karton met een stukje kant achter het witte 
vierkant. Plak het witte vierkant op het kraft vierkant en daarna op de 
kaart. Werk de kaart af met een strik en een bloementoef van poinsettia 
(2x gestanst), takjes en blaadjes. 

2
Snijd een blauwe strook van 27 x 15 cm en ril vouwen op 7,5 cm en 15 
cm. Beïnkt het dessinpapier en de witte delen met distressinkt pumice 
stone. Snijd dessinpapier van 11,5 x 14,5 cm en plak dit de strook. Dit 
is de bodem van de kaart. Vouw het laatste deel van de strook naar 
voren om een easelkaart te maken. 
Snijd drie vierkanten: blauw 15 x 15 cm, dessinpapier 14,5 x 14,5 cm 
en wit 13,5 x 13,5 cm. Stans/embos de mal uit het witte vierkant en 
plak er een stukje blauw karton achter. 
Plak de delen op elkaar en plak het geheel vast op het laatste deel van 
de strook (vouw de strook naar voren). 
Plak het kant en het plaatje op de kaart. Stempel de tekst op een wit 
stukje karton en knip er een V’tje uit. Maak met de poinsettia (2x 
gestanst), takjes en blaadjes een bloementoef op de onderkant van de 
kaart. Werk de kaart af met een sneeuwvlok en een strik.

1
Snijd van kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm. Snijd dessinpapier 
met plankenmotief van 14 x 14 cm, knip de bovenrand van de planken 
in puntjes. Plak de zo ontstane schutting op de kaart. Smeer langs de 
bovenrand een beetje modeleerpasta voor een sneeuweffect. 
Stans de kerstklokjes uit zilverpapier en plak deze met 3D-foamtape op 
de kaart. 
Stans de onderdelen van de krans uit wit papier, sneeuwpapier, zilver-
papier en kraft. Smeer de zilverkleurige en bruine takjes ook in met 
modeleerpasta. Bouw de krans op volgens het stappenplan. Bevestig 
deze na goed drogen net boven de kerstklokjes. Werk de krans af met 
een gestanst strikje van kraft en zet er witte stipjes op met een gelpen.

2
Snijd van kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er donkerrood 
karton van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op. 
Stans de onderdelen van de krans uit vier kleuren groen, rood, kraft, 
goudkleurig glitterpapier en goudpapier. Bouw de krans op volgens het 
stappenplan. Vouw een groen lintje om de krans en bevestig deze aan 
de basiskaart. Maak een strikje in het lint. 
Stans de vogeltjes 2x uit wit karton en bewerk het borstje en de geëm-
boste delen met inkt of markers en plak deze met 3D-foamtape in de 
krans.

3
Snijd van kraft een strook van 15 x 20 cm en vouw deze dubbel tot een 
rechthoekige topvouwkaart. Plak er goudpapier van 14,5 x 9,5 cm en 
groen dessinpapier van 14 x 9 cm op. 
Stans de onderdelen van de krans uit vier kleuren groen. Knip de ba-
siskrans in drie stukken om een slinger te maken, gebruik er twee losse 
delen van. Stans dennenappeltjes uit goudpapier en de twijgjes uit 
goudkleurig glitterkarton. Bouw de krans op volgens het stappenplan. 
Stans het strikje 2x uit goudkleurig glitterpapier en goudpapier. Plak de 
slingerdelen boven aan de kaart en bevestig het strikje in het midden. 
Werk de kaart af met een in goudkleur gestempelde tekst.

4
Snijd van kraft een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er licht-
geel papier van 13 x 13 cm en groen dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm 
op. Ruw van het dessinpapier eerst de randjes een beetje op met een 
papier distresser. 
Stans de onderdelen van de krans uit twee kleuren groen, 1x voor de 
basis en 1x om in stukjes te knippen. Stans de dennentakjes uit kraft, 
de dennenappeltjes uit goudpapier en de twijgjes uit goudkleurig glit-
terkarton. Bouw de krans op volgens het stappenplan. Houd op één 
plekje de krans een beetje plat in opbouw, daar komt een 3D-strikje op. 
Stans de strik uit goudkleurig glitterkarton en goudkarton en bevestig 
deze op de krans. Bepaal waar de krans opgeplakt gaat worden, stempel 
dan eerst de tekst en plak daarna de krans op. 
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Sinterklaas
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1
Snijd van kraft een strook van 15 x 30 cm. Zet een potloodlijn precies 
in het midden op 15 cm en ril aan weerszijden hiervan op 4 cm, en 
daarna ook op 2 cm. Vouw op de rillijnen. Plak op maat gesneden des-
sinpapier op het middendeel van 8 cm en op de zijkanten van 2 cm. 
Beplak de beide zijstukken van 9 cm breed en 15 cm hoog met het 
blauwe dessinpapier uit het bloc. 
Snijd het sneeuwpapier op 9 cm breed en stans daaruit de horizonmal, 
leg daarbij de drie bomen tweemaal aan de linkerkant en tweemaal aan 
de rechterkant. 
Stans de huisjes en de klok uit steenrood en het hekje, de gewichten 
van de klok en de koekoek uit donkerbruin. Distress de geëmboste delen 
met witte inkt. 
Stans de wijzers en de slinger van de klok uit goudkarton en de hertjes 
uit bruine kraft. 
Bouw met behulp van foamtape sneeuwheuvels, en plak de huisjes 
ertussen. 
Werk de zijstukken af met een grote spar. Breng boven de klok be-
sneeuwde ijspegels aan. Bevestig de wijzers van de klok met een 
splitpen.

1
Snijd een dubbele rode kaart van 13,5 x 15 cm en plak er zwart karton 
van 13 x 14,5 cm en kraft van 12,5 x 14 cm op. Stempel met bruine 
inkt eerst cirkels op het kraftpapier en daarna met zwarte inkt een paar 
keer het woord december. Stans het cijfer 5 uit rood, goud en zwart 
karton en plak ze door elkaar op de kraftkaart. Stans een wit labeltje en 
stempel daarop de tekst. Stans de strik 3x uit zwart karton, één ervan 
komt horizontaal op de kaart met het labeltje eraan. Gebruik de andere 
twee strikdelen om de linten te maken. Werk de strik op in 3D.

2
Snijd van kraft een dubbele kaart van 12 x 15 cm en plak er zwart 
karton van 11,5 x 15,5 cm op. 
Teken op een strookje kraft de bovenkant van de twee Collectables 
huisjes af en knip ze uit. Teken op rood karton alleen de daken af, knip 
ze uit en plak ze op de huisjes van kraft. 
Stans een paard, boom, maan, staf en mijter. Stempel de tekst op een 
stukje wit karton en plak alles op de kaart.

3
Stans een label uit kraft en stempel daarop met zwarte inkt de sinter-
klaasteksten. Maskeer de teksten met een op maat geknipt post-it pa-
piertje (of iets anders wat plakt en ook makkelijk te verwijderen is) en 
stempel dan met bruine inkt de achtergrond. Zo komt deze niet over de 
eerder gestempelde tekst heen te staan. Teken met een zwarte fi neliner 
een randje rondom op het label. Stans/embos wat motiefjes en plak ze 
op het label. Knoop er een touwtje aan.

4
Stans de pillow box mal uit karton en bestempel hem naar keuze. Vorm 
het doosje en plak het op de plakrand dicht met sterk dubbelzijdig tape 
of lijm. Stans/embos verschillende motiefjes, stempel de teksten en 
plak ze op de pillow box.
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Algemene werkwijze:
Snijd een strook karton van 11,5 x 29,8 cm. Ril vanaf de linkerkant op 
11,5 cm en 13 cm. 
Leg de mal op 14,5 cm en stans/embos deze. Bewerk de gestanste gevel 
met distressinkt terwijl deze nog in de mal zit. Ril daarna op 27,5 cm 
en 30 cm. 
De zijlijnen van de mal worden ook gerild en gevouwen. Het overgeble-
ven stukje is om de achterkant mee dicht te plakken. 

1
G  ebruik hagelwit karton en volg de algemene werkwijze. 
Knip een afbeelding uit, mat op hagelwit en bevestig deze binnen in de 
kaart op de achterkant. Vouw de kaart in model en plak dicht. 
Knoop hemp cord door de veertjes en bevestig ze op de kaart. Stempel 
een tekst op een stukje van het uitgestanste raam en bevestig hier het 
uiteinde van het hemp cord onder. 
Versier de kaart met uitgestanste sterretjes.

2
Ge  bruik anjerwit karton en volg de algemene werkwijze.
Knip een afbeelding uit, mat op legergroen en bevestig deze binnen in 
de kaart op de achterkant. Stempel de tekst op de voorkant. 
Stans/embos de potten uit zilverkarton en strik hemp cord om de 
onderkant. 
Stans/embos de boompjes uit legergroen en bewerk ze met distressinkt. 
Bevestig de potten met boompjes met foampads. 
Stans de cijfers uit zilverkarton en bevestig ze op de kaart.
Werk de kaart af met een uitgestanste vlinder.

3
Gebruik kraftkarton en volg de algemene werkwijze.
Knip een afbeelding uit, mat op legergroen en bevestig deze binnen in 
de kaart op de achterkant. Vouw de kaart in model en plak deze dicht. 
Stans steentjes uit glitterpapier en plak deze verspreid op de voorkant. 
Stans de swirl en hulstblaadjes uit legergroen. Strik er belletjes aan. 
Pons een cirkel en stempel een tekst. Strik er hemp cord door en beves-
tig op de kaart.

Algemene werkwijze:
Bewerk de randen van het karton/papier met een paper distresser. 
Bewerk de randen daarna met vintage photo distressinkt. Stans de den-
nentakken uit mosgroen en kleur ze met distressinkt: forest moss, pine 
needles en walnut stain voor een donkergroene kleur. 
Stans de vogels uit kraft en kleur ze met: gathered twigs, ground es-
presso en vintage photo. 
De kerstboomhangers zijn als volgt ingekleurd: 
Rood: candied apple, aged mahogany, seedless preserves, ground 
espresso.
Groen: forest moss, gathered twigs, pine needles. 
Bruin: vintage photo, gathered twigs, ground espresso.

1
Snijd dessinpapier van: 13,5 x 13,5 cm, 9,5 x 9,5 cm, 6 x 11,5 cm en 
13,5 x 3 cm en plak het op de kaart. 
Stempel met grijze stempelinkt dennentakken op stempelpaper van 9 x 
9 cm. 
Plak de witte rechthoek op kraft van 9,5 x 9,5 cm en daarna op een 
dubbele hagelwitte kaart van 14,5 x 14,5 cm.
Werk de kaart af met dennentakken, kersthangers, lint, plakparels, 
sneeuwvlokken en een vogel.

2
Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en plak er kraft van 13,5 x 13,5 cm 
op. Snijd een strook dessinpapier van 6 x 13,5 cm en stempel hierop 
met watermerkinkt dennentakken. Strooi er witte embossingpoeder 
overheen, schud het overtollige poeder terug in het potje en verwarm 
de afdruk met een heattool. 
Snijd dessinpapier van 13 x 3,5 cm en van 7 x 9,5 cm en plak het vol-
gens voorbeeld op de kaart. Bevestig lint op de kaart. Plak de laagjes 
hierna op een dubbele hagelwitte kaart van 14,5 x 14,5 cm.
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 6 x 10 cm. Stempel de den-
nentak met grijze stempelinkt en mat op kraft. 
Stans mosgroene dennentakken en bewerk ze met distressinkt. Breng 
wat gesso op de takken aan.
Werk de kaart af met kersthangers, sneeuwvlokken en vogels.

3
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 9,5 x 15,5 cm en een strookje 
van 10,5 x 3 cm. 
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 8 x 12 m en plak deze op 
kraft van 8,5 x 12,5 cm. Stempel hierop met grijze stempelinkt dennen-
takken. Plak de laagjes op elkaar en daarna op een hagelwitte dubbele 
kaart van 10,5 x 16,5 cm. 
Werk de kaart af met dennentakken, kersthangers, lint, plakparels, 
sneeuwvlokken en een vogel.
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Algemeen:
Bewerk de randen van het karton/papier met een paper distresser. 
Stans de bloemen en blaadjes uit mulberry papier en breng ze op kleur 
door distressinkt op craftsheet aan te brengen, nat te spuiten en de 
gestanste fi guren hier in te deppen. Kreukel de bloemen en laat ze aan 
de lucht drogen of droog ze met een heat tool.

1
Snijd een strook hagelwit karton van 30 x 8,5 cm en vouw dubbel tot 
een topvouwkaart. Plak er grijs kraftkarton van 8 x 15 cm en dessinpa-
pier van 6,5 x 15 cm op. Plak bovenaan een strookje ribkarton. Knoop 
touw om de vouw en plak enamel dots op. 
 Stempel de tekst met Stazon fuchsia roze. Stans de afbeelding uit met 
een passe-partoutcirkel en plak op de kaart. Werk af met een bloem en 
metallic garen.

2
Snijd van kraftkarton een strook van 29 x 10 cm en vouw dubbel tot 
een topvouwkaart. 
Snijd dessinpapier van 9,2 x 14 cm en mat dit op bruin kraftkarton. 
Veeg met het blok distressinkt spun sugar van boven tot het midden 
rechtstreeks over het dessinpapier. Stempel met blauwe inkt boven aan 
de rand een cirkeltje en maak spetters met een kwast. Plak het papier 
op de kaart met bovenaan een randje ribkarton. 
Knoop cardmaker’s touw om de voorkant en bevestig een bloem en 
blaadjes. 
Knip de afbeelding uit en plak deze op de kaart. Zet stipjes met een 
Perlenpen en plak een enamel hartje op. Stempel de tekst met Stazon.

Algemene werkwijze:
Bestempel de basiskaart, gesneden uit groen gerecycled kraftkarton, 
met MM1605 en olijfgroene stempelinkt. 
Snijd een hagelwit vierkant met de afmeting zoals aangegeven in de 
beschrijving. Stempel op dit vierkant met Versamark stempelinkt een 
achtergrond (CS0976 of CS0977). Bewerk de afdruk met verschillende 
kleurtjes Pan Pastel en fi xeer daarna met haarlak of fi xeerspray. 
Stempel de textuurstempels (MM1603 t/m MM1608) met verschil-
lende kleurtjes stempelinkt. Teken in de gestempelde zwarte rondjes 
(MM1608) een halve witte cirkel. 
Spuit een stukje wondgaas in met Dylusions spray en laat drogen. 
Neem een stuk scrapper’s fl oss, knoop daar veertjes aan en rol ze losjes 
op. 
Bestempel de rand van de afbeelding (MM1601 en MM1609) met een 
textuurstempel en stempelinkt. 
Werk de kaart af met enamel dots PL4502.

1
Snijd uit groen gerecycled kraft een dubbele topvouwkaart van 14,5 x 
14,5 cm. Snijd dessinpapier van 13,75 x 13,75 cm en mat op hagelwit 
karton. Snijd een hagelwit vierkant van 13 x 13 cm en bewerk met 
diverse stempels. 
Stans kippengaas uit felroze karton. 
Stans met CR1359 een afbeelding uit, plak er een stukje wondgaas en 
scrapper’s fl oss achter. 
Stans met twee stencils van CR1359 tegelijk een kader uit gerecycled 
groen kraft en bestempel met MW1605 en old olive stempelinkt. 
Stans de tekst uit felroze en ravenzwart karton, plak ze verspringend op 
elkaar.

2
Snijd uit groen gerecycled kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 12,75 x 12,75 cm, bestempel met diverse stem-
pels en mat op hagelwit karton. 
Stans het kippengaas uit ravenzwart karton en een cirkel uit felroze 
karton. Bestempel de cirkel met MW1605. 
Stans een label uit hagelwit karton en bewerk eerst met Pan Pastel en 
daarna met diverse stempels. Plak onder het label een stukje wondgaas. 
Stempel de tekst. Stans een gedistressed vierkant uit gerecycled groen 
kraft en stans met dezelfde mal ook een afbeelding uit, plak ze ver-
springend op elkaar. 
Stans het hartje uit dessinpapier en bestempel het met MW1603. Knoop 
vast aan het label. Knoop twee veertjes aan het touw.
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1
Stans de pillow box uit lichtroze karton. 
Trek de ster uit de set met potlood om op dessinpapier en snijd/knip 
deze uit. Volg verder de werkwijze van pillow box 2. 
Teken met een zwarte pen streepjes om de ster van dessinpapier. Plak 
alle delen van het opgeruwde dessinpapier op het doosje. Plak ook een 
stukje dessinpapier in de box.

Stans het hertje uit lichtbruin, anjerwit en ravenzwart, plak de delen 
met lijm op elkaar. Breng met een witte gelpen accentjes aan en geef 
het hertje roze wangetjes met drie witte stipjes erin.

Snijd twee stroken dessinpapier van 10,5 x 1 cm. Deze stroken komen 
op het doosje op 0,5 cm van de boven- en onderkant. Snijd/knip de 
ronding van het doosje eraf. 
Stempel de tekst op de strook die aan de bovenkant komt. Ruw de 
randen licht op met een paper distresser. 
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op het doosje.

2
Stans de pillow box uit hagelwit karton en dessinpapier, en alleen de 
voorkant van de box ook uit mica. Stans nog een stukje dessinpapier 
om in het doosje te plakken. 
Leg het grote hart uit de set op het hagelwitte doosje, gemeten op 1,8 
cm vanaf de bovenrand en plak het vast met afplaktape. Stans het hart 
uit. 
Leg het dessinpapier onder het hagelwitte doosje waar net het grote 
hart uitgestanst is. Trek de binnenkant van het hart om met een 
potlood. Je ziet nu precies waar het grote hart zich bevindt op het des-
sinpapier. Leg het kleinere hart hierin en plak het vast met afplaktape. 
Stans het uit. Gum de potloodstrepen uit.

Snijd/knip alle delen van het dessinpapier rondom 2 mm kleiner. 
Doe dit ook bij de randen van het mica, maar snijd dit rondom 3 mm 
kleiner. Ruw de randen van alle delen van het dessinpapier licht op met 
een paper distresser. Plak het mica met lijm op het hagelwitte doosje. 
Plak het dessinpapier er overheen. Plak alle andere delen van het 
geruwde dessinpapier op het doosje. Plak ook een stukje dessinpapier 
in het doosje.

Stempel de vlinders met Versamark watermark op het vellum. Strooi hier 
witte embossingpoeder overheen. Gooi het overtollige embossingpoeder 
terug in het bakje. Verhit de afdrukjes met de heat tool totdat er een 
mooie witte egale afdruk ontstaat. Verhit niet te lang op één plek!

Stans de swirl uit lichtgroen mulberry papier, de rozen uit wit en roze 
en de bladeren uit de set uit donkergroen. Teken nerven met een witte 
gelpen. Rol de bloemen op, maak ze dicht met een druppeltje lijm en 
plaats een glasparel met lijm in het hart van de roosjes. Stans de tag 
uit kraft en stempel er de tekst op met zwarte inkt. Plak alles volgens 
voorbeeld op de box.

3
Stans de pillow box uit lichtbruin karton en dessinpapier. 
Plaats het grote hart in het midden, op 0,5 mm van de onderkant. 
Stans het uit het lichtbruine doosje en uit dessinpapier. Plak het mica 
tussen het lichtbruine karton en het dessinpapier. 
Snijd het dessinpapier dat gebruikt wordt voor de voorkant van het 
doosje, zo’n 1,1 cm boven het hart, half rond af en plak het met lijm 
op het doosje. Plak het onderste klepje van het dessinpapier aan de on-
derkant van het doosje. Plak ook een stukje dessinpapier in het doosje.

Patroon van het uiltje: 
Snijd de ogen uit hagelwit en de pupillen uit ravenzwart, plak ze op el-
kaar. Teken wimpertjes met een zwarte pen en breng in de ogen accen-
ten aan met een witte gelpen. Snijd het snaveltje uit gerecycled oranje 
kraft en breng ook hier een wit accentje aan met de witte gelpen. Snijd 
de vleugels uit bloesemkleurig karton.

Stempel de tekst met zwarte inkt op geel karton. Snijd/knip om de 
tekst heen en plak het tussen de vleugeltjes van het uiltje.
Stans de strikjes uit de set uit bloesemkleurig karton en embos ze met 
behulp van het embossingmatje. Maak de geëmboste delen wit met een 
witte gelpen, terwijl ze nog in de mal zitten. 
Maak de mal schoon met een vochtig doekje. Vouw het tot een strikje 
en plak in het midden met wat lijm een siersteentje.
Plak alle onderdelen volgens v oorbeeld op het doosje

100%
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1
De basis van de kaart is de Card Ar t T  riptech van Dutch Doobadoo. 
Teken de mal over op wit karton, knip dit uit en ril de lijnen. Teken de 
mal ook over op dessinpapier en knip dit uit. 
Stans een cirkel met twee opeenvolgende basismallen. Plak ze met het 
plaatje ertussen met 3D-kit op de kaart. 
Stans het strandhuisje uit wit, kraft en lichtblauw karton en knip de 
delen uit. Plak een stukje kant achter de deuren en ramen. 
Stempel de duinenrand 3x op kraft, knip langs de bovenrand af en kleur 
de grassprietjes groen met een kleurpotlood of marker. 
Stans de strandstoelen uit wit, kraft en lichtblauw karton, de emmer uit 
lichtblauw en de schep uit zwart en kraft. Bewerk het zwarte onderdeel 
met Inka Gold zilver. 
Stans het scheepstouw 3x. Knip van het derde touw een stukje af en 
gebruik dat onderaan bij de andere twee stukken touw om deze langer 
te maken.
Stans de vuurtoren uit wit en plak op lichtblauw karton. Plak een plak-
parel als lichtje erop. 
Stans het stuurrad uit kraft en plak in het midden een plakparel. 
Stans de meerpaal uit kraft en kleur of verf het bovenste gedeelte wit. 
Stans het anker uit zwart karton en bewerk het met Inka Gold zilver. 
Stans de waterspetters uit groen karton dat hier gebruikt is als zeewier. 
Stans wat schelpjes en zeesterren uit wit, kraft en oranje karton. 
Stans drie kokmeeuwen en bewerk ze met distressinkt rusty hinge en 
black soot. 
Werk de kaart af met een tekst.

at the seaside
Door Astrid Schipper
astridschipper.blogspot.com
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1
Stans het grote label 2x en het kleine label 1x uit wit karton. Bewerk 
de randen met distressinkt pumice stone. Plak de twee grote labels op 
een dubbele zeegroene kaart van 16,5 x 10,5 cm en knip de randen iets 
groter af. Stans het middendeel uit dessinpapier en mat op zeegroen 
karton. Plak de delen op de kaart. 
Stempel de duinen op drie stroken ecrukleurig karton van 4,5 x 15 cm 
en maak de grassprieten groen met een marker/potlood. Knip de duinen 
uit en laat ze over elkaar lopen. Plak de duinen op de kaart met de 
vuurtoren, het strandhuisje en het emmertje. 
Plak de strandstoelen, meeuwen, takjes en schelpenstukjes op de kaart. 
Werk de kaart af met het label. 

2
Snijd een blauwe strook van 13,5 x 30 cm en ril vouwen op 5,5 cm, 7,5 
cm, 22,5 cm en 24,5 cm. Snijd een opening in het midden van de kaart 
van 10,5 x 12 cm. 
Stans de rand 4x uit blauw karton en plak twee randen aan de zijkant 
van de kaart en twee randen achter de opening. Snijd twee stroken 
dessinpapier van 12,5 x 4,5 cm en plak deze op de fl appen. Stempel de 
duinen op ecrukleurig karton. Knip deze uit en kleur de grassprietjes 
groen. Plak de duinen met het strandhuisje en de meerpaal op de fl ap-
pen. 
Plak ook duinen op het middengedeelte van de kaart met de vuurtoren 
en de stoel. 
Stempel het visnet, snijd het uit en plak dit achter de opening.
Snijd een blauwe strook van 15 x 18 cm en ril vouwen op 1 cm, 2 cm, 3 
cm, 18 cm en 19 cm. Plak op het middengedeelte dessinpapier van 12,5 
x 14 cm. Stempel de zee op blauw papier, knip dit doormidden en plak 
één deel op het middengedeelte van de kaart. 
Stans het zeilschip 2x uit wit en bewerk de onderkant met distressinkt 
pumice stone. Knip van het tweede zeilschip de zeilen uit en plak deze 
met 3D-kit op het andere zeilschip. Plak het zeilschip op en plak het 
andere gedeelte van de zee iets over het zeilschip heen. 
Vouw de rillen en plak de strook achter de opening vast. 
Werk de kaart af met meeuwen, een tekst en gestempelde schelpen.
 



nautical
Door Mandy’s Hobbydroom
dehobbydroom.blogspot.com
pagina 35

atc and pocketletters
Door Marianne Perlot
mariannedesignblog.blogspot.nl
pagina 36-37

Verf als eerste alle kopse kanten met witte en een klein beetje blauwe 
verf. Beplak daarna alle plankjes met dessinpapier. Zet dan het kastje 
in elkaar. 
Bevestig onder het kastje vier witgeschilderde pootjes. 

Stans de strandstoel uit bruin karton, bewerk de stoel met een witte 
fi neliner en bruine inkt. Plak deze links onder in de hoek. 
Stans het strandhuisje uit wit karton en bewerk het met bruine inkt. 
Stans het strandhuisje ook uit blauw karton en knip de deurtjes en het 
dakje uit en plak deze op het witte strandhuisje. Plak het huisje rechts 
onder in het kastje. 
Snijd twee vierkantjes van 6,5 x 6,5 cm uit de knipvellen en plak deze 
met dubbelzijdig tape op de achterwand van het kastje. Druk het woord 
‘Hallo zomer’ uit het chipboard, knip het uitroepteken er vanaf. Bewerk 
het chipboard vervolgens met blauwe inkt.   Positioneer het woord een 
beetje schuin voor een speels effect en plak het vast met wat lijm. 
Plak een stukje lint van 14 cm over de gehele breedte van het kastje. 
Knip het plaatje met de schelpen uit het knipvel. Maak aan weerszijden 
een klein gaatje en rijg er dun jute touw doorheen en hang het schilde-
rijtje in het kastje. Vul twee piepkleine reageerbuisjes met wat zand en 
steentjes, doe het kurkje er weer op. Plak ze met wat lijm vast. 
Plak bovenop het kastje speels een stuk net van 7 x 24 cm. Stans het 
schip uit kraft en wit karton. Knip alle zeilen uit het witte karton, 
bewerk de randjes met bruine inkt en plak de zeilen vervolgens op het 
schip van kraft. 
Stans schelpjes uit wit en twee kleuren bruin karton. Bewerk ze met 
inkt en bol ze wat op. Stop wat schelpjes in het net en plak ook hier en 
daar schelpjes in ieder vakje. Dit geeft het ultieme strandgevoel. 
Stempel de tekst en maak mooie momenten op een stukje dessinpapier 
dat je vervolgens rondom afscheurt. Kreukel het een beetje en bewerk 
het nog wat extra met bruine inkt zodat het er wat ouder uitziet. 
Breng tot slot nog wat echt zand en kleine steentjes aan en klaar is je 
strand- en zeekastje.
 

Deze werkbeschrijving is voor de Blauwe Pocketletter. 
Maar los van het beïnkten van de randen is de werkwijze hetzelfde voor 
de Mindfulness Pocket Letter.

Stans met de ATC-mal uit drie soorten dessinpapier de basis van de 
Pocket Letter. Doe dit nog een keer met de iets kleinere mal, om later 
mee te kunnen matten op de basis. Gebruik hiervoor ook weer twee of 
drie verschillende vellen dessinpapier. 
Schuif wat met de papiertjes heen en weer om geschikte combinaties 
te maken.   Bewerk de randen van het houtpapier met distressinkt faded 
jeans.  
Stans de stoelen, het touw en het ijshoorntje uit kraft. Bewerk ze met 
distressinkt tea dye. Stans de klapstoel nog een keer uit dessinpapier 
en knip het kussengedeelte los. Stans het kussen en de ijsbolletjes nog 
een keer uit. Plak wat enamel dots als sprinkles op het ijsje. 
Het zandkasteel is gestanst uit het zand-dessinpapier van het bloc 
Nautical. Scheur wat stukjes van het zandpapier om het kasteel en het 
strandhuisje op te zetten. 
Zo vul je langzaamaan je Pocket Letter met in elk vakje wat leuks. Bij 
de ATC-mal zitten ook wat kleine swirls. Die kunnen mooi als klein 
detail gebruikt worden, net als de visjes of schelpen van de ponsmallen 
uit de Craftables-serie. 
Stempel hier en daar teksten van Eline’s Mindfulness stempels en werk 
de laatste details af door hier en daar enamel dots op te plakken. 
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De basis voor dit kastje is de Shadowbox van Dutch Doobadoo. 
Verf het voorste deel met de vakjes wit en leg ze apart. 
Vakje 1: Beplak met rood papier van 12,5 x 6,5 cm. Beplak het on-
derste deel met jute lint, blauw lint en bruin lint. Snijd een strookje 
glitterpapier van 8 x 1 cm en plak op. Plak twee stickers bij het glit-
terpapier. 
Vakje 2: Beplak met grijs papier van 6,5 x 6,5 cm. Snijd uit het gele 
papier de tekst ‘Dank u Sinterklaasje’ en plak op met rood lint erlangs. 
Vakje 3: Beplak met geblokt papier van 6,5 x 6,5 cm. Snijd een blauw 
strookje van 6,5 x 1 cm en plak op met een tekststicker. Stans het 
cadeautje en plak op. 
Vakje 4: Beplak met rood glitterpapier van 11 x 6,5 cm. Snijd een 
rechthoek van 8,5 x 6,5 cm uit het gele kaartje met de hartjes en tekst, 
en plak deze een beetje schuin op. Plak er blauw lint langs. Stans de 
muzieksleutel uit sneeuwpapier en plak op. 
Vakje 5: Beplak met donkerblauw dessinpapier van 13 x 11 cm. 
Stans de Hollandse horizon uit goud en plak op. Stans met de twee 
kleine cirkels een maan uit goudkleurig glitterpapier en plak op. Stans 
de boom uit kraft, bewerk met inkt en glitterlijm en plak op. Knip 
een golvende strook van 13 x ca. 1,5 cm uit sneeuwpapier en plak 
op met 3D-tape. Stans de huisjes uit zwart en bewerk ze met inkt en 
glitterlijm. Plak de huisjes aan de achterkant dicht met het goudkleu-
rige glitterpapier en plak ze met 3D-tape in het landschapje. Plak de 
tekststicker bovenin. 
Vakje 6: Beplak met een blauw vierkant van 6,5 x 6,5 cm met de tekst 
‘december’. Stans een 5 uit rood glitterpapier en plak op. 
Vakje 7: Beplak met goudkleurig papier van 6,5 x 6,5 cm. Snijd een 
stukje uit rood papier met de vakjes en zet een vinkje bij ‘zoet’. Werk af 
met blauw lint en een tekststicker. 
Vakje 8: Beplak met geblokt papier van 8,5 x 6,5 cm. Snijd een blauw 
strookje van 6,5 x 1 cm en plak op met een tekststicker. Stans het 
cadeautje uit en plak op. 
Vakje 9: Beplak met rood papier van 8,5 x 6,5 cm. Snijd een blauw 
strookje van 8,5 x 3,5 cm en plak op. Knip een strook jute van 8,5 x 2 
cm en plak op met lint en een sticker. 
Vakje 10: Beplak met goudkleurig papier van 8,5 x 6,5 cm. Snijd een 
strookje rood glitterpapier van 6,5 x 2 cm en plak op. Snijd een geel 
strookje van 6,5 x 1,5 cm, bestempel met tekst en plak op. 
Vakje 11: Beplak met het rode papier met het lijstje van 8,5 x 6,5 cm. 
Zet witte vinkjes bij de dingen die jij het leukst vindt en werk af met 
een stukje goudkleurig lint.

Maak tot slot voor alle vakjes een passend jute zakje, knoop ze dicht 
met een rood of goudkleurig lintje.
 


