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DECOUPAGE SHEETS
Teatime
  Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
http://:astridschipper.blogspot.nl

Snijd een dubbele azuurblauwe kaart van 14,8 
x14,8 cm en twee enkele vierkanten: kiezel van 
14,3 x 14,3 cm en dessinpapier van 13,8 x 13,8 cm. 
Snijd de strook dessinpapier met koffi  ebonen op 
13,8 cm af. Plak alle delen op elkaar en plak een 

stukje satijnlint met kant op de kaart. Stempel 
de tekst en plak deze op een stukje azuurblauw 
karton en snijd/knip dit iets groter af. Knip het 
plaatje uit en werk het op in 3D. Werk de kaart af 
met een strik en bedel, takjes en bloemen.

Snijd een dubbele azuurblauwe kaart van 14,8 x 
14,8 cm en twee enkele vierkanten: kiezel van 
14,3 x 14,3 cm en dessinpapier van 13,8 x 13,8 cm. 
Snijd van dessinpapier met stip een strook van 
13,8 x 9,5 cm en snijd/knip twee randen met strik-
jes in vorm uit. Plak alle delen op elkaar en plak 

een stukje kant aan beide zijden. Stempel de tekst 
en plak deze op een stukje azuurblauw karton en 
snijd/knip dit iets groter af. Knip het plaatje uit en 
werk het op in 3D. Knip een paar cupcakes uit en 
plak deze op de kaart. Werk de kaart af met een 
strik en bedel, takjes en bloemen.

Snijd een azuurblauwe strook van 29 x 14,8 cm 
en ril vouwen op 1 cm, 13,5 cm, 15 cm en 16,5 cm. 
Snijd vier enkele kaarten: kiezel 12 x 14,3 cm (2x), 
blauw dessinpapier 11,5 x 13,8 cm en beige des-
sinpapier 11,5 x 13,8 cm. Scheur het beige velletje 
doormidden. Plak de delen aan beide zijden op 
de kaart. Snijd uit de voor- en achterzijde mid-
denboven een halve ovaal van 6 cm diep; hier 
steekt straks de folietoef uit. Stans het ovaal uit 
kiezelkarton en snijd het midden eruit. Leg dit 
passe-partout op de voorkant van de kaart, teken 

de opening na en snijd hem uit. Plak een stukje 
transparante sheet achter de opening en plak het 
passe-partout op de voorkant. Doe wat koffi  ebo-
nen in een stukje folie en stop dit in de kaart. Plak 
de kaart aan de bovenzijde, naast de toef folie, 
dicht. Stempel de tekst, plak deze op een stukje 
azuurblauw karton en snijd de rand iets groter af. 
Knip het plaatje uit en werk het op in 3D. Werk 
de kaart af met een strik en bedel, takjes en bloe-
men.

CRAFTABLES
Tea & Coffee
Kaarten gemaakt door Wilga van ’t Zelfde
http:/mypaperpasion.blogspot.com

Snijd van turkoois karton en dessinpapier een 
rechthoek van 10 x 17 cm. Plak deze op elkaar, 
schuin de bovenste hoeken af en stik een sier-
randje. Snijd van dessinpapier een rechthoek 
van 7 x 13,5 cm. Stik een sierrandje en plak het 
op de tag. Stans van turkoois karton en dessin-

papier een schulprandje; plak dit samen met het 
taartkleedje op de tag. Stans en embos de kop en 
schotel met lepel. Beïnkt de randjes en plak ze 
verhoogd op de tag. Werk de kaart verder af met 
bloemen, lint en touw.

Snijd van turkoois karton een dubbele kaart van 
16,5 x 12,5 cm, nootbruin karton van 16 x 12 cm en 
dessinpapier van 15,5 x 11,5 cm. Beïnkt de randen 
en plak de laagjes op elkaar. Snijd van turkoois 
karton een rechthoek van 13,5 x 8 cm en van des-
sinpapier een rechthoek van 13 x 7,5 cm. Beïnkt 
de randen en plak de laagjes op de kaart. Stans 
en embos vier kopjes en drie schoteltjes uit des-

sinpapier. Beïnkt de randen en plak ze volgens 
voorbeeld op de kaart. Stans en embos de lepels 
uit een restje wit karton. Stempel de tekst op een 
restje karton en plak dit op de kaart. Werk de 
kaart verder af met papieren rozen, een bedel en 
paper tape.



Neem het patroon over op dubbelgevouwen tur-
koois karton met de vouw aan de bovenkant. Be-
plak dit aan beide zijden met dessinpapier. Snijd 
de schotel twee keer van turkoois karton; beplak 
dit met dessinpapier. Snijd de schotels in en be-

vestig ze aan het kopje. Stempel de tekst op een 
restje wit karton en snijd dit uit. Bevestig de tekst 
samen met de takjes, bloemen en het touw op het 
kopje. Maak de kaart verder af met de parel swirls 
en parelkoord.

Snijd van kraftkarton een strook van 10 x 28 cm. 
Ril vanaf de linker- en rechterkant op 11,5 cm; het 
middendeel is 5 cm. Pons de hoeken rond. Snijd 
van turkoois karton: 9,5 x 11 cm (2x) en 9,5 x 4,5 
cm; pons de hoekjes rond. Stik met de naaima-
chine rondom deze turkoois delen een sierrandje 
en stik gelijk strookjes van 2 cm breed kraftkarton 
mee. Plak alles vast op de binnenkant. Vouw het 
mapje dicht en versier de voorkant: knip voor de 
bovenkant een strookje dessinpapier op maat en 
plak dit vast. Stans het kopje uit dessinpapier en 
turkoois karton. Stans het lepeltje alleen uit des-
sinpapier. Snijd een smalle opening langs de rand 
van het kopje, zodat daar het lepeltje ingescho-
ven kan worden. Chalk de roosjes van het kopje. 
Gebruik een ovale stans in combinatie met azuur-
blauw karton, plak dit op de voorzijde en plak 
er een strookje papertape overheen. Onder dit 
papertape zit nog een smal strookje azuurblauw 

karton. Plak daar de kopjes op, zodanig dat er nog 
een klein randje blauw te zien is. Versier met pa-
pieren bloemen en uitgestanste blaadjes en plak 
tenslotte een paar helblauwe strassteentjes op. 
Maak de achterzijde op dezelfde wijze, alleen kies 
nu een gestempelde tekst.

Het doosje in het midden maak je als volgt:

Snijd een strook kraftkarton van 9 x 13.5 cm. Ril 
langs alle kanten op 3 cm. Knip de aangegeven 
delen in. Vouw de stroken omhoog en plak het 
doosje in elkaar. Plak het doosje in het midden en 
vul het mapje met een theezakje, een suikerstaaf-
je, een houten lepeltje en iets lekkers. Maak tot 
slot gaatjes in de bovenkant, zodat je het mapje 
met een lintje kunt dichtstrikken.
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13 x 3 cm13 x 3 cm

16 x 10 cm



BEAUTIFUL
Butterfl ies
Werk stukken gemaakt door Elly van Trappen
http://myeverydaythings.blogspot.nl

Hart van MDF
Schilder het hart en versier het daarna met allerlei 
uitgestanste vlinders, bloemen en blaadjes. Steek 
tussen de lijfjes van de vlinders een stukje ijzer-

draad, zodat je de vleugels kunt buigen. Versier 
de bloemen, blaadjes en onderdelen van de vlin-
ders met stik- en rijgsteekjes.

Sleutelhanger
Stans het lijfje twee keer uit en naai ze met een 
festonsteek op elkaar, naai er een lintje tussen 
waar de sleutelhanger aan bevestigd is. Vul het 
op en sluit het lijfje. Stans de diverse onderdelen 

uit en versier een aantal hiervan met een stik- of 
rijgsteekje. Plak alles op het lijfje en werk af met 
plakpareltjes.

Romantische slinger
Stans de lijfjes tien keer uit in twee verschillende 
kleurencombinaties, festonneer ze aan elkaar. 
Steek er halverwege een stukje ijzerdraad in 
de vorm van de vlinder tussen en naai het lijfje 
verder dicht; zo kun je de vleugels een beetje in 

model buigen. Versier diverse onderdelen met 
een stiksteekje, plak ze op. Werk verder af met 
kleine knoopjes en plakparels. Zet de vlinders vast 
op een stuk kant, maak een ophanglus aan beide 
kanten en knoop hier diverse kantjes en lintjes 
aan.
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COLLECTABLES 
Bird Houses
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
http://neline-mycardcreations.blogspot.nl

Snijd van kraftkarton een dubbele ronde kaart 
en een enkele van 13 cm Ø. Houd de vouw aan 
de bovenkant. Snijd van purper karton een cirkel 
van 12,75 cm Ø en van dessinpapier twee halve 
cirkels van 12,50 cm Ø. Plak over het midden een 
lint en zet het touw met nietjes vast. Stempel de 
tekst op kraftkarton, knip er een labeltje van en 
knoop het aan het touw. Stans drie takjes, één 
vogelhuisje en een hekje van kraftkarton en twee 
vogeltjes van purper en blauw karton. Bewerk de 

blaadjes van de tak met distress inkt peeled paint. 
Stempel de bloemen met witte stempelinkt op 
het vogelhuisje. Kleur deze in met Derwent potlo-
den. Knoop het huisje met touw aan een tak vast. 
Knip bloemetjes uit dessinpapier; plak op het 
hek blaadjes van een tak en daarop de bloemen. 
Bewerk de bloemen met glitterlijm. Stempel de 
poststempels en versier de takken met papieren 
bloemetjes.

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 14,75 
x 14,75 cm. Snijd een hagelwit vierkant van 14,75 
x 14,75 cm en een purper vierkant van 14,5 x 14,5 
cm, snijd van dessinpapier twee rechthoeken van 
14,25 x 7,5 cm. Knip een strookje dessinpapier. 
Plak dit op met een stukje kant eronder. Zet het 
vast met het nietapparaat. Stans drie takjes van 
kraftkarton en drie takjes van grasgroen karton. 
Knip de blaadjes van de takjes van kraftkarton. 
Plak de takjes op elkaar. Stans vier oprolbloemen 
van dessinpapier, twee vogels van azuurblauw en 

purper karton en stans het vogelhuisje van kraft-
karton. Stempel het vogelhuisje met Versamark 
stempelinkt. Kleur het dakje en de hoekjes van 
het huisje in met kleurpotloden om zo schaduw te 
creëren. Stempel met Versamark stempelinkt de 
vogeltjes op vellum en de vlinder op kraftkarton 
en knip ze uit. Knoop het vogelhuisje samen met 
een bedel aan de tak. Versier de kaart met paper-
tape en poststempels. Stempel als laatste de tekst.

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 12 x 
16,25 cm. Snijd een witte rechthoek van 11,50 x 16 
cm, een purper rechthoek van 11,25 x 15,75 cm en 
van dessinpapier een rechthoek van 11 x 15,5 cm 
en van 6 x 10,75 cm. Plak onder de kleine recht-
hoek een stukje verbandgaas. Knip twee strookjes 
dessinpapier en zet deze met het nietapparaat 
vast. Stans met de Nestabilities  een cirkel van 7,5 
cm Ø uit purper karton. Snijd van dessinpapier 
een cirkel van 6,5 cm Ø. Stans de takjes twee keer 
van kraftkarton en twee keer van grasgroen kar-
ton. Knip de blaadjes van de takjes van kraftkar-

ton. Plak de takken op elkaar. Stans van dessinpa-
pier vier oprolbloemen en van grasgroen karton 
een takje. Stans het vogelhuisje twee keer van 
kraftkarton, stempel het huisje. Knip van één vo-
gelhuisje de dakrand af, kleur deze in met kleur-
potloden en plak hem met 3D-kit weer op. Knoop 
het vogelhuisje met touw aan de tak. Stans een 
vogel uit purper karton, stempel twee vlinders op 
kraftkarton en twee op vellum. Knip de vlinders 
uit. Versier de kaart met plakparels, papieren 
roosjes, papertape en de poststempel.

BEAUTIFUL 
Creatables
Kaarten gemaakt door Jolanda Elderman
http://jolandacreablog.blogspot.nl

Snijd een anjerwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Maak met behulp van een zelfgemaakt malletje 
en distressinkt wolken midden op de kaart. Snijd 
een purper vierkant van 14,5 x 14,5 cm en plak 
hierop dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm. Snijd er een 
rechthoek van 11,5 x 8,5 cm uit. Plak wit  karton 
achter de opening en snijd aan de goede kant met 
een hobbymesje en liniaal de rechthoek 0,5 cm 

kleiner uit; er blijft een mooi wit kadertje zicht-
baar. Stans het gras en plak het op de kaart. Plak 
het kader met foamtape op. Stans alle Creatables 
uit, beïnkt de geëmboste delen en plak ze volgens 
voorbeeld op de kaart, maak gebruik van ver-
schillende diktes foamblokjes, zodat er een mooi 
3D-eff ect ontstaat. Maak de kaart af met kleine 
bloemetjes en een tekstje.



CLEARSTAMPS
Coffee & Cupcakes
Kaarten gemaakt door Sigrid Klingenberg
http://sigridklingenberg.blogspot.nl

Snijd uit gestreept dessinpapier een rechthoek 
van 11,5 x 13 cm en plak deze op abrikooskleurig 
scrappapier van 12 x 13,5 cm en daarna op een 
anjerwitte enkele  kaart van 12,5 x 14 cm. Snijd uit 
blauw gestippeld dessinpapier een rechthoek van 
11,5 x 9 cm en plak die op een abrikooskleurige 
rechthoek van 12 x 9,5 cm en daarna op een an-
jerwitte enkele kaart van 12,5 x 10 cm. Plak alles 
aan de linker-, rechter- en onderkant vast op een 
grotere kaart; laat de bovenkant open. Snijd van 
het dessinpapier met randjes een strook met vlin-
ders van 3 x 11,5 cm. Plak deze op abrikooskleurig 
scrappapier van 12 x 3,5 cm en daarna op de kaart, 

zoals op het voorbeeld. Stempel het kopje met 
cupcake vier keer. Kleur ze allemaal in en werk de 
afbeelding op in 3D. Plak deze eerst op een anjer-
witte rechthoek van 7 x 5,5 cm, dan op abrikoos-
kleurig scrappapier van 7,5 x 6 cm en vervolgens 
op de kaart. Snijd voor de tag een rechthoek van 
8 x 11,5 cm van dessinpapier. Plak het onderste 
gedeelte van de tag op een lichtblauw gestippelde 
rechthoek van 8 x 6,5 cm. Snijd de bovenste hoe-
ken schuin af. Plak het op een abrikooskleurige 
rechthoek van 8,5 x 12 cm en snijd hier ook de 
bovenste hoeken schuin af. Werk de kaart af met 
Creatables, touw, plakparels en tekststempels.

Snijd van blauwgestreept dessinpapier een vier-
kant van 13,5 x 13,5 cm en plak deze op een bloe-
semkleurig vierkant van 14 x 14 cm en daarna op 
de voorkant van een dubbele anjerwitte kaart 
van 14,5 x 14,5 cm. Snijd paarsgestreept dessinpa-
pier van 8 x 9,5 cm en plak dit op bloesemkleurig 
karton van 8,5 x 10 cm. Snijd blauw dessinpapier 
van 3 x 14 cm en plak er dessinpapier van 14 x 1,5 
cm op. Stempel de vaas met bloemen en cupcakes 
vier keer. Kleur alles in en werk de afbeelding op 

in 3D. Plak het op een anjerwit vierkant van 6 x 6 
cm. Plak dit weer op een bloesemkleurig vierkant 
van 6,5 x 6,5 cm. Plak alles volgens voorbeeld op 
de kaart. Werk de kaart af met Creatables, touw, 
plakparels en tekststempels.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 
cm. Maak met behulp van een zelfgemaakt mal-
letje en distressinkt wolken midden op de kaart. 
Snijd een lila vierkant van 14,5 x 14,5 cm en plak 
hierop dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm. Snijd een 
ovaal uit het midden. Plak wit karton achter de 
opening en snijd aan de goede kant het ovaal 

0,5 cm kleiner uit; er blijft een mooi wit kadertje 
zichtbaar. Stans het gras en plak het op de kaart. 
Plak het kader met foamtape op de kaart. Stans 
de Creatables uit, beïnkt de geëmboste delen. 
Maak de bloemen en plak ze volgens voorbeeld 
op de kaart.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Maak met behulp van een zelfgemaakt malletje 
en distressinkt wolken midden op de kaart. Snijd 
korenbloemblauw karton van 14,5 x 14,5 cm en 
plak er dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op. Snijd 
hieruit een kader van 10 x 10 cm. Plak wit k  arton 
achter de opening en snijd aan de goede kant met 
een mes en liniaal de rechthoek 0,5 cm kleiner uit. 

Er blijft een mooi wit kadertje zichtbaar. Stans 
het gras en plak het op de witte kaart, plak het 
kader daarna met foamtape op de kaart. Stans de 
Creatables uit, beïnkt de geëmboste delen en plak 
ze volgens voorbeeld op de kaart. Maak de kaart 
af met kleine bloemetjes en een druppeltje parel-
moer, de kleine vlindertjes en een tekstje.

Algemeen:
Bewerk de randen van de onderdelen naar eigen inzicht met een 
paper distresser en sepia stempelinkt. Stempel de teksten eveneens 
met sepiakleurige stempelinkt. 


