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DECOUPAGE SHEETS
Snoesjes
Kaarten gem  aakt door Wybrich van der Roest
http://wybrichspapercards.blogspot.com

Snijd een dubbele kaart van 12 x 15 cm met de 
vouw aan de bovenkant. Rond alle hoeken van de 
kaart af. Snijd dessinpapier van 10,5 x 13,5 cm en 
mat het op kraftkarton. Snijd dessinpapier van 9 
x 12 cm en mat het op kraftkarton. Bevestig een 
paper doily. Stans takjes en bevestig deze achter 

een uitgestanste ovaal. Knip een Snoesje uit en 
werk het op in 3D. Stans een bloemenmandje en 
bevestig het op dessinpapier. Stans bolletjes wol, 
een breiwerkje, breinaalden en een haaknaald. 
Bewerk de bolletjes wol met distress inkt en leg 
ze in het mandje. Bevestig een bedel aan de ovaal.

Snijd een dubbele kaart van 12 x 15 cm met de 
vouw aan de bovenkant. Rond de onderste hoe-
ken van de kaart af. Snijd dessinpapier van 10 x 13 
cm en mat dit achtereenvolgens op blauw en an-
jerwit. Snijd dessinpapier van 5 x 12 en mat dit op 
kraftkarton. Knip een Snoesje uit, werk het op in 

3D. Bevestig achter het Snoesje een schuin door-
gesneden gestanste rechthoek (CR1202). Werk de 
kaart af met gestanste takjes en stans bloemen. 
Stans en stempel hartjes en bevestig deze aan de 
takjes en tussen de bloemen.

Snijd een dubbele kaart van 12 x 15 cm met de 
vouw aan de bovenkant. Rond de onderste hoe-
ken van de kaart af. Snijd dessinpapier van 10,5 x 
13,5 cm en mat het op wit. Snijd dessinpapier van 

5 x 15 en mat het op kraftkarton. Stans een schul-
prand en werk de kaart af met gestanste takjes 
van kraftkarton en gestanste bloemen. Stans en 
stempel een hartje en bevestig het op de kaart.

CLEAR STAMPS
Snoesjes
Kaarten gem  aakt door Wybrich van der Roest
http://wybrichspapercards.blogspot.com

Snijd een dubbele kaart van 12 x 15 cm met de 
vouw aan de bovenkant. Rond de onderste hoe-
ken van de kaart af. Snijd dessinpaper van 10,5 x 
13,5 cm en mat het op wit. Snijd dessinpapier van 
5 x 12 cm en mat het op wit. Stans twee witte 
sterren (CR1229) en stans van kraftkarton een 

kleine ster (CR1225). Stempel een Snoesje en kleur 
het in. Stans takjes en knoop er een touwtje om. 
Stans bloemen, bevestig ze in het midden van de 
grote ster. Bevestig een gestanst hartje met een 
touwtje aan de bloem.

Snijd een kaart van 14 x 14 cm met de vouw 
aan de bovenkant. Rond de onderste hoeken af. 
Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en mat het 
op groen. Snijd dessinpapier van 10 x 10 cm en 
mat het op groen. Stans een vierkant (CR1203). 

Stempel een Snoesje en kleur het in. Stans takjes 
en bloemen. Bevestig een touwtje om de takjes. 
Stans en stempel hartjes en bevestig ze op de 
kaart.

Snijd een dubbele kaart van 12 x 15 cm met de 
vouw aan de bovenkant. Rond de hoeken van de 
kaart af. Snijd dessinpapier van 10,5 x 13,5 cm en 
mat het op anjerwit. Snijd dessinpapier van 5 x 
15 cm en mat het op anjerwit. Snijd dessinpapier 
van 9 x 12 cm en mat het op anjerwit. Stans een 
sneeuwster. Stempel een Snoesje en kleur het 

in. Stans een bloemenmandje, knip het onderste 
stukje weg en bevestig het op een stukje dessin-
papier. Stans breinaalden en bolletjes wol en leg 
ze in het mandje. Stans en stempel een hartje en 
knoop het aan de sneeuwster. Knoop een bedel 
aan het mandje.



EXTREME CARDMAKING
Carrousel
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
www.astridschipper.nl

Stans/embos de carrouselmal vier keer uit an-
traciet karton, ril de twee zijden en maak een 
diagonale rillijn. Snijd vijf rechthoeken van 9 x 
5,2 cm uit wit karton en snijd deze halfrond. Plak 
de onderzijden tegen de rechthoeken aan. Beplak 
alle zijden met dessinpapier en plak stukjes kant 
tussen het dessinpapier en het karton. Plak de 

uiteinden van twee stukjes lint tussen het karton 
en het dessinpapier bij de voor- en achterkant. 
Knip de Snoesjes uit en plak deze met uitgestans-
te raampjes, bomen en klimop op de kaart. Stans 
twee ruggensteuntjes uit wit karton en plak ze op 
de voor- en achterkant vast.

Stans/embos de carrouselmal vier keer uit kraft-
karton, ril de twee zijden en maak een diagonale 
rillijn. Snijd vijf vierkantjes van 9 x 9 cm uit kraft-
karton. Beplak beide zijden met dessinpapier en 
stukjes kant. Plak een uiteinde van twee stukjes 
kant tussen het karton en het dessinpapier bij de 

voor- en achterkant. Knip de Snoesjes uit, werk ze 
op in 3D en plak ze met uitgestanste kaders, tak-
jes en vogeltjes op. Plak de onderzijden tegen de 
vierkante kaarten aan. Stans drie ruggensteuntjes 
uit kraftkarton en plak deze op de voor- en ach-
terkant vast.

Patroon kleine carrouselkaart
10 x 7 cm

Patroon grote carrouselkaart
14,5 x 15 cm
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Patroon kleine carrouselkaart
10 x 7 cm
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BEAUTIFUL 
Flowers
Kaarten gemaakt door Wilga van ’t Zelfde
http:/mypaperpasion.blogspot.com

Stans de kantrand twee keer uit wit karton; 
maak er een dubbele kaart van met de vouw aan 
de bovenkant. Snijd uit groen karton een cirkel 
van 12,3 cm Ø en uit wit een cirkel van 11,5 cm 
Ø. Plak ze op elkaar. Stans de kantrand (LR0161) 
uit groen karton en plak deze op de kaart. Plak 
daar overheen een halve cirkel van dessinpapier. 

Stempel de bloemen op roze karton en vellum, 
bewerk ze met embossingpoeder/heattool en 
stans ze daarna uit. Stempel de blaadjes op groen 
karton, bewerk ze met embossingpoeder/heattool 
en stans ze daarna uit. Plak een stukje paper tape 
met muzieknoten op een strookje papier. Beves-
tig alles naar voorbeeld op de kaart.

Snijd uit turkoois karton een dubbele kaart van 
16 x 12 cm met de vouw aan de bovenkant en uit 
anjerwit een rechthoek van 15 x 11,5 cm. Pons een 
geschulpte rand met de randpons. Snijd uit des-
sinpapier een strook van 15,5 x 4 cm. Plak deze 
strook op het anjerwitte karton en maak met de 
naaimachine een zigzagsteek. Bevestig een ka-

toenen lintje en plak alles op elkaar. Stans uit tur-
koois karton een rechthoek (Nestability) en be-
werk deze met de stempel en embossingpoeder/
heattool. Stempel de bloem een aantal keren op 
het anjerwitte vlak. Stempel en stans de bloemen 
en blaadjes en bewerk ze met embossingpoeder/
heattool. Plak alles naar voorbeeld op de kaart.

Snijd uit turkoois karton een rechthoek van 16,5 x 
11 cm en uit anjerwit een rechthoek van 16 x 10,5 
cm. Snijd van dessinpapier een rechthoek van 15,5 
x 10 cm. Bevestig ze op elkaar. Stempel de bloe-
men en blaadjes, bewerk ze met embossingpoe-
der/heattool en stans ze uit. Stempel de bloem 

ook op vellum en bewerk dit met embossingpoe-
der/heattool, stans de bloem uit. Herhaal dit met 
een vlinder. Bevestig alles naar voorbeeld op de 
kaart. Maak bovenin de kaart een gaatje voor de 
strik met bedel.

Felt bird
Hartjes gemaakt door Marianne Perlot 
www.mariannedesign.nl

Algemeen: 
Naai de harten met een stiksteekje, een rijgsteek 
of een festonsteek aan elkaar. Gebruik hiervoor 
twee draadjes DMC-garen. Wil je de voorkant van 
het hart versieren, dan is het handig als je eerst 
de fi guurtjes vastnaait en de kraaltjes bevestigt, 
voordat je de harten op elkaar zet. Je kunt de 
harten ook op elkaar naaien en de fi guurtjes apart 
versieren en later opplakken. Ook de kleine stuk-
jes vilt laten zich heel goed vastlijmen.

Vlak voor je het hartje sluit, vul je het met een 
plukje fi berfi ll. Als laatste bevestig je een lintje.

Draai de grootste vorm van de hartvormige Craf-
table tweemaal door wit vilt. Draai het vogeltje 
en een vleugel door grijs vilt en gebruik wit en 
roze vilt voor de andere kleine onderdelen. Ver-
sier de vogel langs de rand met een stiksteek (wit 
DMC-garen). Naai een roze hartje op een vleugel 
en naai een klein wit hartje op een groter roze 
hart. Versier de vogel met rocailles. Naai de beide 
harten met een stiksteek aan elkaar (roze DMC-
garen). Plak de losse delen op de voorzijde van 
het hart en bevestig een roze lintje.

Draai het hart tweemaal door grijs vilt en draai 
het kleine hart eenmaal door wit vilt. Naai het 
witte hart met een festonsteek (roze DMC-garen) 
op het grijze hart. Draai de kleine bloem door 
roze vilt. Wikkel de bloem, vanaf de buitenrand 
naar binnen, om een cocktailprikker en plak de 
onderkant vast. Laat even drogen. Plak het takje 
(leg de mal zodanig op het vilt, dat je alleen een 
takje uitstanst) op de voorzijde van het hart en 

borduur er roze 
rocailles op. Naai 
de beide helften 
van het grijze hart 
met een rijgsteek 
aan elkaar. Plak de 
roos op de voor-
zijde en bevestig 
een wit lint.



Draai het hart tweemaal door roze vilt en draai 
het kleine hartje eenmaal door wit vilt. Borduur 
het witte hartje met kleine kraaltjes vast op een 
van de roze harten. Borduur witte hartjes met 
stiksteekjes (met roze DMC-garen) op grijze hart-
jes. Draai de grote bloem door roze vilt. Wikkel 
de bloem, vanaf de buitenrand naar binnen, om 
een cocktailprikker en plak de onderkant van de 
bloem vast. Even laten drogen. Naai ondertus-
sen de beide roze harten met een festonsteek op 

elkaar. Naai een 
pareltje in het 
midden als de roze 
roos droog is. Plak 
de hartjes en de 
roos op de voor-
zijde en bevestig 
een wit lintje.

PAPER
Bird Houses
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
www.picturetrail.com/nelineplaisier

Snijd de patronen A en B uit kraftkarton en uit 
dessinpapier. Stans het vogeltje en de hartjes ook 
uit dessinpapier en uit kraftkarton. Stans het tak-
je tweemaal uit mosgroen en tweemaal uit kraft-
karton. Knip de blaadjes van de groene takjes af 
en plak deze op de takken van kraftkarton. Stans 

de bloemen (LR0256) driemaal uit dessinpapier 
en rol ze op. Plak meeldraadjes in de harten van 
de bloemen. Stempel de tekst op kraftkarton en 
knip hem uit. Knoop een bedel met touw aan de 
tak vast.

Snijd patroon A en B uit kraftkarton en uit des-
sinpapier. Stans de uil uit dessinpapier, de pootjes 
uit kraftkarton en de snavel uit oranje kaarten-
karton. Stans voor de rand van het vogelhuisje uit 
kraftkarton vijfmaal een oog en pons vijf kleine 
bloemen uit dessinpaper. Stans uit kraftkarton 
een ticket en een tak, bewerk de blaadjes met 

distress ink peeled paint. Bewerk de ticket met 
distress ink walnut stain als hij nog in het mal-
letje zit. Stans drie bloemen uit dessinpapier en 
rol ze op. Plak meeldraadjes in de bloem. Knoop 
met een touwtje een bedel aan de tak. Stempel de 
tekst op kraftkarton en knip hem uit. Versier het 
vogelhuisje met plakparels.

Snijd patroon A en B uit kraftkarton en uit des-
sinpapier. Stans de vogeltjes en de hartjes ook uit 
dessinpapier en uit kraftkarton. Snijd een strook 
van 14,5 x 1,75 cm uit dessinpapier voor de onder-
rand van het vogelhuisje. Niet een stukje kant op 
de onderrand vast. Stans twee takjes uit kraftkar-

ton en bewerk de blaadjes met distress ink peeled 
paint. Stans drie bloem uit dessinpapier en rol ze 
op. Plak plakparels in de harten van de bloemen. 
Stempel de tekst op kraftkarton en knip hem uit. 
Maak er een gaatje in en knoop er met een touw-
tje een bedel aan vast.
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