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Letterstickers maken
Plak achter het karton/papier waar de letters uitgestanst worden eerst 
breed dubbelzijdig tape. Verwijder na het stansen de beschermlaag en 
de letters zijn gemakkelijk op te plakken.

 1
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd dessinpapier 
van 14,5 x 14,5 cm en rond de hoeken af. Snijd dessinpapier van  
13 x 13 cm en plak op goudkleurig glitterpapier van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd een strook dessinpapier van 3,5 x 13 cm en plak er rechts een 
strookje goudkleurig glitterpapier gedeeltelijk achter. 
Plak de laagjes op elkaar. 
Teken de omtrek van de party pocket om op dessinpapier, knip uit en 
plak in elkaar. Teken de klep en de voorkant nog een keer.  
Strik waxkoord door de klep. 
Stans de benodigde onderdelen uit karton en/of dessinapier en plak ze 
in elkaar. 
Stans de felicitatie zowel uit zwart karton als goudkleurig glitterpapier 
en plak ze iets verspringend op elkaar. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.
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Algemene werkwijze:
Borduur de patronen met 6 draadjes borduurgaren.

1.
Snijd van kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er  
donkergroen karton van 14 x 14 cm en dessinpapier van  
13 x 13 cm op. Stans beide formaten kerstbomen uit donkergroen. 
Stans de grote maat uit een kleur groen, die past bij het  
borduurgaren. 
Stans de te borduren kerstboom uit een stukje kraft en borduur het 
patroon. Stans daarna de geborduurde kerstboom voorzichtig op 
maat. Stans slingers en knoopjes uit zilverkleurig soft glitterpapier 
en versier de boom ermee. 
Stempel de tekst en plak de delen op elkaar.

2.
Snijd een groene dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er  
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en van 11 x 11 cm op. 
Stans het te borduren hart uit een restje kraft en borduur het 
patroon. Stans het hart daarna op maat en plak het op een groter 
groen hart. Stempel de tekst, versier met hartjes gestanst uit  
zilverkleurig soft glitterpapier en plak de delen op elkaar.

3.
Snijd van kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er  
dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Stans de te borduren cirkel uit kraft van 9,5 x 12 cm. Stempel de 
tekst en borduur het patroon. Plak de geborduurde kaart op iets 
groter aquablauw karton. 
Werk de kaart af met stervormige knoopjes, gestanst uit  
zilverkleurig soft glitterpapier.
Stans de te borduren rand uit kraft van 14 x 8,5 cm. Stempel de 
tekst en borduur het patroon. 
Stans de mistletoe uit en versier deze met een paar plakpareltjes.



4.
Snijd een rode dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er  
dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Stans de te borduren rand uit kraft van 14 x 8,5 cm. Stempel de 
tekst en borduur het patroon. 
Stans de mistletoe uit en versier deze met een paar plakpareltjes. 
 

5.
Snijd een bruine dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er  
dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Stans de te borduren rechthoek uit kraft van 9,5 x 11,5 cm.  
Borduur het patroon en plak de rechthoek op iets groter donker-
bruin karton. 
Stans de larikstak en plak deze met foamtape vast. 
Geef het vogeltje een takje mistletoe in zijn bekje en plak kleine 
zelfklevende pareltjes op de besjes daarvan.

6.
Snijd een rode dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er  
dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Stans het te borduren vierkant uit kraft van 10 x 13 cm. Stempel de 
tekst en borduur het patroon. 
Stans hulsttakken en besjes en plak ze met foamtape op de kaart.
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Algemene werkwijze:
Stans de grote basismal uit en vouw beide flappen om. Gebruik voor 
de kaarten ook de verschillende, veelzijdige mallen die bij de grote 
basismal horen.

1.
Stans de basismal uit wit karton en plak er aan alle zijden blauwe 
(halve)cirkels met stikstekenrand op. 
Stans het plaatje uit met de boogjesmal van de LR0619. Stans 
daarna de boogjesmal en de daaropvolgende mal met stipjesrand 
tegelijk uit zilverkleurig karton. Er blijft dan een mooi smal randje 
over, plak dat op het plaatje. 
Stans/embos twee zilverkleurige grote doily’s (LR0618) en plak de 
helft vast aan de binnenzijde van de zijflappen. 
Stans zilverkleurige ijssterren en takjes en plak ze boven aan de 
kaart. 
Plak de uitgestanste tekst op de achterkant.

2.
Stans de basismal uit grijs karton. Plak middenop een ijsblauwe 
cirkel met stikstekenrand. 
Stans de boogjesmal van LR0619 uit grijs karton. Stans daarna de 
boogjesmal en de daaropvolgende mal met stipjesrand tegelijk uit 
zilverkleurig karton. Er blijft dan een mooi smal randje over, plak 
dat op. 
Stans een zilverkleurige tekst en plak die op. 
Voor de buitenzijdes van de flappen zijn de halve cirkels tegelijk 
met de halve doily’s uit ijsblauw karton gestanst. 
Werk de achterkant af met een grote ijsblauwe doily.

3.
Stans de basismal uit wit karton. Plak er kleinere (halve)cirkels met 
stikstekenrand op, gestanst uit grijsblauw dessinpapier. 
Stans een zilverkleurige tekst en stans de cirkel met open rand uit 
blauw. Plak op de flappen halve doily’s, die tegelijk zijn gestanst 
met de halve cirkels. Werk de achterkant af met een grote doily.

Autumn Animals 
Rimmie van de Sande
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1.
Snijd een donkergrijze strook van 11 x 25,5 cm en ril een vouw op 
8 cm vanaf de linkerzijkant, rond de hoekjes aan deze korte zijde 
af. Snijd dessinpapier van 10 x 17 cm en van 7,5 x 10,5 cm. Snijd 
het achtergrondvel af op 9,5 x 16,5 cm. Plak een strook dessin-
papier van 4 x 11 cm op het zijstuk, met alleen aan de onder- en 
bovenzijde dubbelzijdig plakband. Snijd een strook sneeuwpapier 
van 2 x 17 cm, scheur één lange zijde af en plak onderaan op de 
achtergrond. Stans de benodigde figuren uit diverse kleuren kaar-
tenkarton en dessinpapier. Plak de uil en vos in elkaar en zet witte 
stipjes op de ogen en neus. Stempel een tekst op de mini-ticket. 
Bevestig de labeltjes met een touwtje aan de kaart. 
Snijd dessinpapier van 4,1 x 6,5 cm, stempel er een tekstje op en 
plak op de label. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Autumn in the Woods 
Rimmie van de Sande
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clipboard
Neem voor dit project een klembord van A4-formaat. 
Snijd bruin karton van 12 x 17 cm en plak er dessinpapier met 
houtnerf van 11,5 x 16,5 cm op. Snijd donkergroen karton van  
10 x 17 cm en plak er groen dessinpapier van 9,5 x 16,5 cm op.  
Leg beide delen gedeeltelijk op elkaar en plak ze vast met sticky 
tape. Snijd een donkergroene strook van 5 x 17 cm en ribbelkarton 
van 3 x 18 cm. Snijd het knipvel af op 10 x 20 cm en plak het op 
kraft van 11 x 21 cm. 
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton en/of 
dessinpapier en plak ze in elkaar. Zet witte stipjes op de gezichtjes. 
Vouw een stukje jute om de klem en maak er met touw een strik 
om. Werk het clipboard volgens voorbeeld af.

card
Snijd van kraft een strook van 11,5 x 30 cm en ril op 8 cm. 
Rond aan de korte zijde de hoeken af en maak er, bijvoorbeeld met 
een pons, een inham in. Snijd oranje karton van 7,5 x 11 cm, rond 
de hoeken aan één zijde af en maak ook hier een inham in. Snijd 
zwart-wit dessinpapier van 4 x 11 cm. Plak de laagjes op elkaar. 
Snijd het knipvel af op 9 x 20 cm en plak het op zwart karton van 
10,5 x 21 cm. Snijd van kraft twee stroken van 3 x 21 cm en knip 
één lange zijde golvend af. Bewerk de randen met distressinkt en 
plak ze verspringend onderlangs de afbeelding. 
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton en plak 
ze in elkaar. Zet witte stipjes op de gezichtjes. Bewerk het gras, de 
pompoenen en de bladeren met distressinkt peeled paint en vintage 
photo. Werk de kaart volgens voorbeeld af.
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Algemene werkwijze:

a. Letterstickers maken
Plak achter het karton/papier waar de letters uitgestanst worden 
eerst breed dubbelzijdig tape. Verwijder na het stansen de be-
schermlaag en de letters zijn gemakkelijk op te plakken.

b. Een schudvenster maken
Stans een rond of vierkant kader voor het transparante schudven-
ster. Plak aan de achterkant dubbelzijdig plakband langs de opening 
in het midden. Bevestig het kader op het schudvenster. 
Keer het schudvenster daarna om, breng nu op de rand van het  
venster dubbelzijdig plakband aan. Zorg ervoor dat de rand  
helemaal met tape bedekt is, anders valt het schudmateriaal er 
later misschien uit.
Strooi schudmateriaal in het venster en verwijder de beschermlaag 
van het plakband. 
Plak een ruim-uitgeknipt plaatje met de goede kant naar beneden 
op het schudvenster. De afbeelding moet de randen van het venster 
goed bedekken. Plak het eventueel eerst op iets groter papier. 
Bij gebruik van statisch schudmateriaal is het handig om de  
binnenkant van het venster eerst met een klein beetje onverdunde 
wasverzachter in te smeren en dit daarna goed droog te vegen.

1.
Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er groen kar-
ton van 14,5 x 14,5 cm, rood van 14 x 14 cm en dessinpapier van 
13,5 x 13,5 cm op. Stans/embos de benodigde figuren uit diverse 
kleuren karton en/of dessinpapier. Rijg vijf stukjes waxkoord naast 
elkaar door de vlechtgaatjes van het rode kader. Maak het  
schudvenster, strooi er witte kraaltjes in en plak het op de kaart. 
Plak de tekst buiten op het schudvenster. 
Werk de kaart af. 

2.
Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er groen 
karton van 14,5 x 14,5 cm, wit van 14 x 14 cm en dessinpapier van 
13,5 x 13,5 cm en een strook van 6,5 x 13,5 cm en van 4 x 11 cm 
op. Stans/embos de benodigde figuren uit diverse kleuren karton 
en/of dessinpapier. Rijg waxkoord door de cirkelrand. 
Maak het schudvenster, strooi er witte kraaltjes in en plak het op 
de kaart. Stans de bomen twee keer uit sneeuwpapier. Knip van één 
bomenrij een paar bomen los en plak die iets verspringend  
achter de andere om diepte te creëren. Scheur twee smalle strook-
jes sneeuwpapier. Plak ze onderlangs de kaart en plaats de bomen 
en de herten in de sneeuw. 

3.
Snijd een witte dubbele kaart van 15,2 x 15,2 cm. Embos een witte 
kaart van 14 x 14 cm met de designfolder. Snijd dessinpapier van 
14,5 x 14,5 cm, van 12,5 x 12,5 cm en van 6,5 x 12,5 cm. Plak de 
laagjes op de kaart. Stans/embos de benodigde figuren uit diverse 
kleuren karton en/of dessinpapier. Rijg waxkoord door het witte 
kader. 

Maak het schudvenster, strooi er witte uitgestanste sterretjes in en 
plak het op de kaart. 
Werk de dennentakjes en larikskegels af met snowtex.

4.
Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm. Embos groen karton 
van 14 x 14 cm met de designfolder. Snijd dessinpapier van  
14,5 x 14,5 cm, van 12,3 x 12,3 cm en van 7,5 x 14,5 cm. Plak de 
laagjes op de kaart. Stans/embos de benodigde figuren uit diverse 
kleuren karton en/of dessinpapier. Maak het schudvenster, strooi er 
witte pailletjes in en plak het op de kaart. Plak de hulstblaadjes en 
besjes op de witte cirkelrand. 
Scheur twee strookjes sneeuwpapier. Plak ze onderlangs de kaart en 
plaats de bomen en de herten in de sneeuw. 
Werk de kaart af met een tekst.
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1.
Stans de grootste label uit dessinpapier, teken om op donkerbruin 
karton en knip iets groter uit. 
Knip de afbeelding uit en plak op de doily’s van donkerbruin en 
hagelwit karton. 
Stans de herten uit bruin kraft en zet ze op het olijfgroene gras. 
Maak een toefje van herfstbladeren en eikels. 
Rijg een stukje kant door de label en strik het vast met waxkoord.

2.
Teken de tickets om op nachtblauw en hagelwit karton en dessin-
papier. Plak de afbeelding achter de bladerenkrans van groen kraft. 
Stans de bramen uit legergroen, cerise, kerstrood en nachtblauw 
karton. Bewerk ze na het embossen met distressinkt picket fence. 
Stans het roodborstje uit nootbruin en lichtgrijs karton en oranje 
kraft, plak het in elkaar. Stans de lariks uit donkerbruin en bewerk 
de kegels na het embossen met distressinkt picket fence. 
Stans de paddenstoelen uit lichtgrijs karton, bewerk ze met distres-
sinkt gathered twigs en walnut stain en zet ze in het olijfgroene 
gras. Stempel een tekst.

3.
Snijd van bruin kraft een topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
hagelwit van 14 x 14 cm op. Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 
cm en 11,5 x 11,5 cm en bewerk de randen met distressinkt walnut 
stain. Stans het houten frame uit donkerbruin karton en bewerk het 
met distress inkt picket fence. Plak de afbeelding erachter en zet 
het frame met 3D-kit/foamtape op de kaart vast. 
Maak een bloementoef van amaryllis, mistletoe, een groen blad en 
een bruin hertengewei. Werk de bloemen af met een parel. 
Stans de sneeuwpoppen uit de gewenste kleuren en plak ze in el-
kaar. Werk de takjes, sparren en sneeuwpoppen af met witte gesso. 
Maak wat foamball clay aan voor de sneeuw en werk de kaart af met 
sneeuwvlokken.

Si lhouette Col lect ion 
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1.
Stans de basiskaart (LR0618) uit hagelwit karton. Snijd nog twee 
cirkels van 11,5 cm Ø en plak ze op de buitenste twee halve cirkels. 
Snijd aan de onderkant een klein stukje af, zodat de cirkels goed 
blijven staan. 
Snijd uit wit stempelpapier drie cirkels van 9,8 cm Ø. Kleur twee 
ervan met de verschillende distress oxide inkten. 
Druk de stempelkussens van distressinkt broken china en dusty 
concord af op een craftsheet en spuit er wat water op om het iets 
te verdunnen. Druk het stempelpapier een paar keer in de druppels. 
Telkens tussendoor goed drogen met een heatgun. 
Stempel de bomenrand op maskeerpapier en knip de bomen en het 
golvende landschap van elkaar los. Alleen het landschap wordt ge-
bruikt. Bevestig het landschap (op het maskeerpapier) op de cirkel. 
Stempel de bomen eerst even op een kladblaadje en daarna pas op 
de cirkel, de afdruk wordt dan lichter.
 
Cirkel 1 
Druk de andere silhouetstempels op de cirkel af. 
Maak de wieldoppen van de auto met een gelpen wit. 
Maak met het gestempelde landschap en distress oxide inkt broken 
china heuvels op de cirkel. 
Kleur de randen met distress oxide inkt broken china. 
 
Cirkel 2 
Stempel de huisjes, vogels en dennenbomen op de cirkel. Maak de 
daken van de huisjes met een gelpen wit. Versier de dennenbomen 
op de voorkant ook met de gelpen. 
Kleur de randen met distress oxide inkt broken china. 

Cirkel 3 
Stempel de bergen met watermerk-inkt en strooi hierover witte em-
bossingpoeder. Verhit dit met een heatgun totdat het gesmolten is. 
Stempel de maan op de cirkel en ook op maskeerpapier. Knip uit 
en bevestig bovenop de maan op het stempelpapier. Kleur de cirkel 
met de verschillende distress oxide inkten. 
Druk de stempelkussens van distressinkt broken china en dusty 
concord op de craftsheet en spuit hierover wat water. Druk het 
stempelpapier een paar keer in de druppels. Telkens tussendoor 
goed drogen met een heatgun. 
Bevestig het landschap (op het maskeerpapier) op de cirkel. Stem-
pel de bomen eerst even op een kladblaadje en daarna pas op de 
cirkel. De afdruk wordt dan lichter. Stempel de andere silhouetten 
op de cirkel. 
Haal het maskeerpapier weg en kleur de maan in met distress oxide 
inkt antique linen. Maak met het gestempelde landschap en distress 
oxide inkt broken china heuvels op de cirkel. 
Kleur de randen met distress oxide inkt broken china. 

Afwerking 
Plak de gekleurde cirkels op iets grotere cirkels, gestanst uit sering-
kleurig karton, daarna op azuurblauwe van 10,7 cm Ø en tot slot op 
de basiskaart. 



2.
Snijd een purperen strook van 21 x 15 cm en ril een vouw op 
10,5 cm. Leg de verticale vouwmal op 5,25 cm, gemeten vanaf de 
linkerkant van de rechthoek en stans deze met de machine. Vouw 
de kaart.  
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 3,75 x 13,5 cm, van 6 
x 9 cm en van 9 x 13,5 cm. Kleur ze met de verschillende distress 
oxide inkten. 
Druk de stempelkussens carved pumpkin en wilted violet een paar 
keer op de craftsheet, spuit er wat water overheen en druk het 
stempelpapier een paar keer in de druppels. Telkens tussendoor 
goed drogen met een heatgun.  
Stempel de Halloween-afbeeldingen op de kaart met zwarte stem-
pelinkt. Stempel willekeurig met distress oxide inkt carved pumpkin 
wat vage teksten op het stempelpapier.  
Bewerk de randen met distressinkt seedless preserves.  
Snijd uit maskeerpapier een cirkel van 3,5 cm Ø en 4,5 cm Ø. Leg 
ze op de kaart en maak de randen oranje met distressinkt.  
Plak het stempelpapier op paars karton dat aan alle kanten 2,5 cm 
groter is. Herhaal dit met oranje karton. Plak de kaarten tot slot op 
de basiskaart.

Els  Wezenbeek Col lect ion 
Marjan van der Wiel
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1.
Snijd een zilvergrijze dubbele kaart van 15 cm hoog en 11 cm breed 
en plak 2x dessinpapier van 10,5 x 14 cm op de binnenkant. 
Stans 2x kiezelkarton van 10 x 14 cm en stans de grid corner. Plak 
ze op volgens voorbeeld. 
Stans/embos de andere figuren uit kiezelkarton en zilvergrijs  
karton. Knip het plaatje uit. 
Beïnkt de randen van de uitgesneden kaarten en gestanste figuren 
met distressinkt. 
Plak de cirkels op zilvergrijs karton en knip ze iets groter uit. Plak 
op de ene cirkel het plaatje en stempel op de andere een tekst. 
Plak de laagjes op de kaart en werk af met scrapbloemen en  
metalen hoekjes.

2.
Snijd van cerisekleurig karton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en 
plak er dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op. 
Stans de schuine hoek in kiezelkarton van 14 x 14 cm. Snijd dessin-
papier van 13,5 x 13,5 cm, teken/snijd linksonder de schuine rand 
af en plak het op. 
Stans/embos de benodigde figuren uit kiezelkarton en cerisekleurig 
karton. Beïnkt de uitgesneden kaarten en gestanste figuren met 
distressinkt. 
Plak het plaatje op het uitgestanste vierkant. Plak het vierkant 
daarna op bloesemkleurig karton, snijd dit iets groter af en zet het 
met 3D-kit/foamtape op de kaart vast. 
Bevestig de strik van kant en seambinding met een brad. 
Plak de laagjes op de kaart en werk af met scrapbloemen en een 
metalen hoekje.
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1.
Teken de buitenste lijnen van de lantaarn om op hagelwit kar-
ton, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld zonder de openingen in de 
raampjes. Knip ze uit. Neem de lantaarn in spiegelbeeld -zonder 
ramen- en maak op ca. 6 cm van de bovenkant een rillijn en vouw 
om. Plak dit gedeelte tegen de achterkant van de andere lantaarn. 
De lantaarn/kaart kan nu staan. Plak vellum achter de openingen 
van de ramen. Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van 
het stencil. Teken ze om aan de achterkant van (dessin)papier. 
Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je 
in spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op. Knip twee golvende 
strookjes sneeuwpapier en plak ze onder aan de lantaarn en op het 
dakje. Werk de lantaarn af met bloemen, sterren en een tekstje met 
strikje van waxkoord.

2.
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm en lichtgrijs kar-
ton van 14,5 x 14,5 cm. Stans met de kleinste mal 26 zeshoeken uit 
verschillende kleuren dessinpapier. Plak een patroon van zeshoeken 
op het lichtgrijze karton en snijd/knip de uitstekende delen aan de 
zijkanten af. Plak het patroon op de basiskaart. Snijd vellum van 13 
x 13 cm, breng alleen lijm aan op de delen waar later iets over-
heen komt; lijm is zichtbaar door het vellum heen. Plak een strook 
babyblauw van 15 x 5,5 cm midden over het vellum. Stans een 
witte cirkel en een iets kleinere van dessinpapier. Plak ze op elkaar 
en dan met 3D-tape op de kaart. Werk de kaart af met de cyclamen, 
sneeuwvlokjes, steentjes en een tekstje.

3.
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
lichtblauw karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 
cm op. Teken langs de buitenste lijnen van het stencil twee losse 
bergen om op hagelwit karton. Gebruik voor het decoreren de bin-
nenste lijnen. Vergeet hierbij niet het stencil om te draaien, anders 
teken je in spiegelbeeld. Plak de grote berg links op de kaart. 
Stans een hagelwitte cirkel en een iets kleinere van dessinpapier, 
plak ze op, samen met de kleine berg. Knip twee golvende strookjes 
flessengroen en zeegroen karton en plak ze onder aan de bergen. 
Werk de kaart af met bomen, een vos, sterren, plakparels en een 
tekst.

4.
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er 
lichtblauw karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 
cm op. Teken langs de buitenste lijnen van het stencil twee losse 
bergen om op hagelwit karton. Gebruik voor het decoreren van de 
bergen de binnenste lijnen. Vergeet hierbij niet het stencil om te 
draaien, anders teken je in spiegelbeeld. Plak eerst de kleine berg 
op en er iets overheen de grotere berg. Knip een golvend strookje 
flessengroen karton en plak het onder aan de bergen. Werk de kaart 
af met bomen, een hert, sterren, plakparels en een tekst met een 
stukje touw.



Marjoleine’s  Col lect ion 
Marjolein Zweed
marjoleinesblog.blogspot.nl
pagina 32

Algemene werkwijze:
- Stempel met zwarte stempelinkt.
- Doe een beetje inkt op een stukje plastic/craftsheet en laat er 

een druppeltje water in vallen. Kleur met deze inkt de  
stempelafdrukken in.

1.
Snijd aquarelpapier van 10 x 10 cm. Stempel er links een kerstbal 
op. Stempel de kerstbal ook op dun papier en knip die uit. Dit is 
het masker, leg het over de eerste stempelafdruk en zet het vast 
met verwijderbare tape. Stempel de andere ballen, de tekst en wat 
sterren. Teken een sierrandje langs de rand van het kader. 
Stempel op een ander stukje karton de linker kerstbal en een strik. 
Knip ze uit. Kleur de afbeeldingen in en plak ze met 3D-kit/foam-
tape op de eerste linker kerstbal. 
Snijd een witte dubbele kaart van 13,2 x 13,2 cm en embos de 
voorkant met de designfolder. Plak er met 3D-kit/foamtape mos-
groen karton van 10,5 x 10,5 cm op. Plak de gestempelde kaart op 
en strik een koordje om de voorkaart.

2.
Snijd aquarelpapier van 7,5 x 11,5 cm. Stempel er links een vogel-
tje op. Stempel het vogeltje ook op dun papier en knip dat uit. Leg 
dit masker over de eerste stempelafdruk. Zet het vast met  
verwijderbare tape. 
Stempel de sneeuwpop over het masker heen, daarna kan het  
masker weg. Maak ook een masker voor de sneeuwpop en stempel 
een tekst. 
Stempel het wegwijzerbordje en het vogeltje rechts. Stempel de 
wanten op een ander stukje karton. Knip ze uit met een klein wit 
randje eromheen. Kleur de afbeeldingen in. 
Snijd een witte dubbele kaart van 10,5 x 15 cm. Embos de voorkant 
met de designfolder. Plak er mosgroen karton van 8 x 12 cm met 
3D-kit/foamtape op. Plak het kader met de sneeuwpop op. Plak de 
wanten ook met 3D-kit/foamtape op. Strik een koordje om de kaart.

Bul let  Journal ing
Algemene werkwijze:
- Teken met potlood de vlakverdeling met behulp van het bullet 

journaling grid. 
- Stempel met zwarte stempelinkt. 
- Teken de lijnen met een micronpen.
- Gum de potloodlijnen voorzichtig uit. 
- Doe een beetje inkt op een stukje plastic/craftsheet en laat er 

een druppeltje water in vallen. Kleur met deze inkt de  
stempelafdrukken in. 

- Maak spetters door voldoende inkt op het penseel te doen en 
er op te tikken.

3.
Teken een vlakverdeling met blokken van 3,5 x 3,5 cm. Stempel de 
rozen in de linkerboven- en de rechteronderhoek. Stempel de rozen 
ook op dun papier en knip ze uit. Dit is het masker, leg het over de 
eerste stempelafdruk heen en zet het vast met verwijderbare tape. 
Stempel de bladeren bij de rozen over het masker heen. 
Maak ook maskers voor de bladeren bij de banier. Stempel de banier 
en verwijder de maskers. Schrijf de maanden met de hand in de 
banier. Stempel nog wat rozen, bladeren en stippen. 
Trek de potloodlijnen van de vlakverdeling over met een micronpen. 
Schrijf de dagen van de week en alle cijfers op. Gum de  
potloodlijnen voorzichtig weg. Kleur de afbeeldingen in. Maak 
spetters.

4.
Teken een vlakverdeling met blokken van 6,5 x 4,5 cm, er zit een 
ruimte van 0,5 cm tussen de blokken. Stempel de rozen in de  
linker- en de rechterbovenhoek. Stempel die rozen ook op dun  
papier en knip ze uit. Dit is het masker, leg dat over de eerste 
stempelafdruk heen en zet het vast met verwijderbare tape.  
Stempel de bladeren bij de rozen over het masker heen. 
Maak ook maskers voor de bladeren bij het kader aan de rechter-
kant. Stempel het kader en verwijder de maskers. Stempel nog wat 
stippen, een blad en een gieter. 
Trek de potloodlijnen van de vlakverdeling over met een micronpen. 
Schrijf de dagen van de week en alle cijfers op. Gum de  
potloodlijnen voorzichtig weg. Kleur de afbeeldingen in. Maak 
spetters.
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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 met dubbelzijdige tape vastgezet.

1.
Vouwwijze kaart:
Neem een platinum A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de 
hele breedte) op 4,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw 
een snede van 4,5 cm. Vouw de flappen naar binnen toe. Zet het 
linnenkant op de flappen volgens voorbeeld vast. Zet beide flappen 
aan weerskanten vast (midden openlaten). Draai nu de kaart, de 
middenvouw komt boven, het wordt een topvouwkaart met aan de 
linkerkant de flappen.

Voorkant: Snijd donkerbruin karton van 14 x 15,5 cm en plak er 
dessinpapier van 13,5 x 15 cm op. Snijd een lichtgrijze strook 
van 3,7 x 16,5 cm. Zet het witte kant erop vast. Plak het volgens 
voorbeeld vast.

Stans/embos met LR0627 de grote rand, het randje bovenaan met 
bloem en het kleine malletje voor de twee lintflapjes uit taupe, 
twee hulstblaadjes uit olijfgroen en 2x de halve sneeuwvlok uit 
sneeuwpapier. 
Stans/embos met LR0627 de opvolgende ronde rand uit lichtgrijs. 
Zet alles vast volgens voorbeeld. Stans/embos met de binnenring 
het plaatje uit het knipvel en plak het verhoogd met 3D-kit vast op 
lichtgrijs. 
Stans/embos de besjes 2x uit red lacquer, de tak van de katoen-
plant uit donkerbruin en de bloemen uit een wattenschijfje. Plak 
alles volgens voorbeeld vast. Werk de kaart af met parels.

2.
Vouwwijze kaart:
Foto links: Neem een steenrood A4-vel. Vouw het dubbel, de vouw 
komt links. Snijd van de onderkant 3 cm af. De dubbele kaart is 
nu 18 x 14,7 cm. Vouw de voorkant van de kaart op de helft terug. 
Snijd dessinpapier met paddenstoelen van 17,5 x 6,5 cm. Plak het 
links volgens voorbeeld op de teruggevouwen voorkant vast. Snijd 
dessinpapier met besjes van 17,5 x 14,3 cm en plak dit op de bin-
nenkant van de kaart op steenrood vast. 
Foto rechts: Plak het eikeltjeslint vast op steenrood. 
Stans/embos met LR0627 de grote rand, het randje bovenaan met 
bloem en het kleine malletje voor de twee lintflapjes uit wolken-
grijs, twee hulstblaadjes uit olijfgroen, 2x de halve sneeuwvlok uit 
sneeuwpapier en 2x uit vellum voor de poinsettia. 
Stans/embos de opvolgende ronde rand uit casino gold. Zet alles 
vast volgens voorbeeld. Stans/embos met de binnenring het plaatje 
uit het knipvel en plak het verhoogd met 3D-kit vast op casino 
gold. 
Stans/embos de besjes uit steenrood en chocoladebruin, de tak van 
de katoenplant uit nootbruin en de bloemen uit een wattenschijfje. 
Stans de poinsettia uit ivory, vellum en zalmroze. 
Plak alles volgens voorbeeld vast. Werk de kaart af met parels.
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Algemene werkwijze
Stempel de afbeeldingen met Archival jet black stempelinkt door 
middel van maskeren* op PCP. Kleur de afbeeldingen in. Rol een 
stukje gouddraad op en plak dit verspringend onder de afbeelding 
vandaan. 
Werk de kaart af met uitgestanste goudkleurige sterretjes.

*Voor uitleg over maskeren: zie werkbeschrijving bij kaarten van 
Marjolein Zweed

1.
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
hagelwit van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,75 x 12,75 cm, 
van 12 x 12 cm en van 12,75 x 6 cm op. 
Stans de doily uit rood karton. 
Snijd een vierkant van 11,5 x 11,5 cm uit PCP, stempel de afbeel-
ding en kleur deze in. Stans het hekje uit kraft en bewerk het met 
distressinkt vintage photo. 
Stempel de tekst met zwarte inkt op hagelwit karton, knip er een 
banier van en plak die op iets groter rood karton. 
Stans de bloem 2x uit rood karton en de blaadjes 3x uit mosgroen 
karton. Plak in het hart van de bloem een plakparel.

2.
Teken het patroon over op hagelwit karton, snijd en ril waar 
aangegeven. Teken de voorkant van de kaart over op dessinpapier, 
snijd dit 0,75 cm binnen de lijn uit en plak op iets groter hagelwit 
karton. 
Snijd dessinpapier van 5,5 x 10,5 cm en van 8,25 x 12 cm. 
Stans de doily uit rood karton en gebruik de helft. 
Snijd PCP van 8 x 11,75 cm en stans een rechthoek met stiksteken-
rand uit PCP. Bewerk de lucht met pan pastel. Stempel de sterren 
met stempelinkt dandelion. 
Stans de bomen 2x uit mosgroen karton. Stans het hekje en het 
elfenbloemenhuis uit grijs kraft, bewerk met distressinkt vintage 
photo. 
Stans het bloemenhuis uit hagelwit karton, snijd het dak los en 
bewerk het met distressinkt fired brick. 
Stempel de tekst met stempelinkt dandelion op hagelwit karton, 
knip er een banier van en plak die op iets groter rood. 
Stans de hulst uit mosgroen en rood karton.

3.
Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
hagelwit van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,75 x 12,75 cm en 
van 11 x 11 cm op. 
Snijd dessinpapier met houtnerf van 9 x 12 cm en plak er rechts 
een sierlijk randje achter. 
Stans de ronde doily uit rood karton. 
Stans het vierkant uit dessinpapier en PCP. Stempel de afbeelding 
en kleur deze in. Bewerk de lucht met pan pastel. Stempel ster-
ren met stempelinkt dandelion. Stans de blaadjes en de hulst uit 
mosgroen en rood karton. 
Stans de tag uit wit en rood karton, stempel de tekst met stempel-
inkt vermillion. Plak de laagjes op elkaar.
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1.
Bewerk fluweelkarton met groene waterverf, laat het drogen en 
stans er de rand van het letterbord uit. 
Stempel de tak op fluweelkarton van 15 x 10,6 cm, embos het kar-
ton daarna met het streepjesmotief van de designfolder. 
Plak de laagjes op een witte dubbele kaart van 15 x 10,6 cm. 
Stempel de ornamenten op een stukje fluweelkarton en stans ze uit. 
Plak ze op met dubbelzijdig foamtape en plak er smalle strookjes 
rose gold karton als ophanglusjes bij en strikjes van zwart garen. 
Bewerk een stuk fluweelkarton met crimson copper stempelinkt. 
Stans er de letters uit en plak alle onderdelen op de kaart.

2.
Snijd een witte dubbele kaart van 15,4 x 11,1 cm en plak er zwart 
karton van 15,1 x 10,8 cm op. Embos wit fluweelkarton met het 
streepjesmotief van de designfolder. Stans de rand van het letter-
bord uit rose gold karton. 
Teken de rand om op de achterkant van het geëmboste fluweel- 
karton en snijd het op maat. Plak de laagjes op elkaar. Stans de 
letters uit zwart karton. Stans het hert zowel uit rose gold karton 
als uit zwarte foamsheet. Plak ze op elkaar. Werk de kaart af met 
sterretjes van rose gold karton.

3.
Snijd een witte dubbele kaart van 10,6 x 15 cm. Bewerk fluweel-
karton van dezelfde maat met de distress oxide inkten. Embos het 
daarna met het streepjesmotief van de designfolder. Let erop dat de 
streepjes op de kaart horizontaal lopen. 
Stans de rand van het letterbord en de kleinere letters uit zwart 
karton. Stempel het woord Christmas met de drie kleuren distress 
oxide inkten voor een mooi kleurverloop. Stans het woord uit, 
eveneens uit zwarte foamsheet. Plak de onderdelen op de kaart.

4.
Snijd fluweelkarton van 10,8 x 14,4 cm en bewerk het met de 
distress oxide inkten. Snijd fluweelkarton van 10,6 x 13,2 cm en 
bewerk het met de ronde stempels van KJ1729, de distress oxide 
inkten en zachte borsteltjes. 
Plak de laagjes op een witte topvouwkaart van 14,5 x 10,9 cm. 
Snijd aan de achterkant van de kaart 1 mm van de onderrand af, 
zodat de kaart goed blijft staan. 
Stans een vierkant kader uit fluweelkarton en plak er vellum achter. 
Stans hetzelfde kader uit foamsheet en plak dit achter het vellum. 
Wrijf de binnenzijde de randen van de foamsheet in met babypoe-
der, anders blijven de pailletjes er aan plakken. Leg wat pailletjes 
op de kaart op de plek waar het schudvenster komt. 
Stans de letters uit zwart karton en plak ze op de voorkant van het 
vellum. Stans het woord ‘Feestje’ ook uit zwart karton. Bewerk een 
stuk wit karton met distress oxide inkt peacock feathers en stans 
ook hier het woord uit. Plak de woorden een beetje overlappend op 
elkaar voor een schaduweffekt.



Stenci l  Techniques 
Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
pagina 40

1.  
Techniekuitleg
Breng op de craftplate drie kleuren distress oxide inkt (squeezed 
lemonade, lucky clover, mermaid lagoon) willekeurig aan en rol ze 
uit met de roller, zodat de kleuren in elkaar overlopen. Spetter er 
wat water op en maak een afdruk op stempelpapier (A4-formaat). 
Laat dit goed drogen. Snijd rechthoeken uit het stempelpapier: één 
van 11,8 x 7,4 cm en twee van 5 x 7,4 cm.  
Druk de stempelkussens een paar keer op de craftsheet. Spuit dit 
een beetje nat met water en druk het stempelpapier er nog een 
paar keer in, zodat er vlekken op het papier ontstaan 
 
Techniek 1 
Neem een mask en maak deze nat. Leg deze op het gekleurde stem-
pelpapier. Leg hierop keukenpapier en druk dit een tijdje aan. Het 
water zal nu in het papier trekken. Haal de mask eraf. De mask zal 
nu lichter op het papier afgedrukt zijn. Laat dit goed drogen. 

 
 

Techniek 2 
Wrijf de mask in met distress oxide inkt. Spuit de mask nat en 
maak hiermee een afdruk op het papier. (Aan de bovenhoek van het 
papier).

Techniek 3 
Embos het stempelpapier met 
een embossingfolder. Veeg 
met de stempelkussens over 
de geëmboste delen, zodat 
alleen de omhoogstekende 
delen gekleurd worden. Kleur 
de meeldraden van de bloe-
men met een witte gelpen.

Maskeer-technieken  
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De laatste jaren zijn er verschillende stencils bij Marianne Design 
uitgekomen. Met deze stencils kun je verschillende effecten op 
stempelkaarten en/of mixed media kaarten en projecten maken. 

Teken de label op stempelpapier en knip uit. Zoek drie verschil-
lende kleuren distress oxide inkt bij elkaar uit en kleur de label met 
de gele inkt.
Druk de stempelkussens een paar keer op een craftsheet en spuit de 
inkt nat om het iets te verdunnen. Druk de label in de inkt en laat 
goed drogen (met een heatgun gaat het sneller!). Haal de label 
daarna nog een paar keer door de inkt. Wel telkens tussendoor 
drogen! Nu is de basis klaar.  
Leg alle stencils alvast klaar zodat je niet hoeft te zoeken terwijl je 
bezig bent.

Techniek 1 
Neem eerst de mask waar de boom eruit is gedrukt. Leg deze op de 
zijkant van de label en kleur de boom met blauwe distress oxide 
inkt in. Maak met bruine distress oxide inkt vlekken op de label.

Techniek 2 
Leg de mask op het stempelpapier en breng structuurpasta aan op 
de openingen in de mask. Gebruik niet teveel, anders gaat het ook 
onder de mask zitten, wat niet de bedoeling is. Laat goed drogen.

Techniek 3 
Leg de mask op het stempelpapier en trek de figuren op de mask 
om met een zwarte fineliner. Haal de mask eraf en kleur de ge-
tekende figuren met distress oxide inkt in. Gebruik hiervoor een 
waterpen.

Techniek 4 
Leg de uitgedrukte boom op de gekleurde boom en stempel met 
bruine distress oxide inkt teksten op het stempelpapier.
Stempel op het papier een tekst met zwarte stempelinkt. Maak de 
randen van de label bruin. Mat het stempelpapier op turkooizen en 
anjerwitte labels. Maak de randen hiervan ook een beetje bruin. 
Stempel twee vlinders op stempelpapier en knip ze uit. Kleur ze in 
met distress oxide inkt. Maak de randen van de vlinders een beetje 
bruin en bevestig ze met 3D-kit op de label.

Tips: 
1. Gebruik niet teveel inkt.  
 Is het niet genoeg breng dan later meer aan.
2. Breng de inkt met draaiende bewegingen op het papier en  
 op de masks aan voor een egaler effect.
3. De masks worden weer mooi schoon door ze af te vegen met 
 een babydoekje of ze in een sopje te doen.


