
  The Collection #3
CREATABLES
Vintage
  Kaarten gemaakt door Marjan van der Wiel
http://marjanvanderwiel.blogspot.nl/

Kaart gemaakt door Anja van Laar
http://anjavanlaar.blogspot.nl/

Snijd kraftkarton van 15 x 20 cm en ril dit op 15 
cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Stans 
de vormen uit kiezel karton en beïnkt alle randen 
van het gesneden en gestanste karton. Plak daar-
na alle delen volgens voorbeeld op. Zet de strik 

van kant en seambinding vast met een brad. Plak 
de scrapbloemen op met 3D-kit. Werk de kaart 
met ice rhinesones en een halve parel af. 

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 15 x 
15 cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Stans 
de vormen uit kraftkarton en kiezel karton. Be-
inkt alle randen van het gesneden en gestanste 
karton. Zet de waaier met een strik, charm en 

brad in elkaar en plak alle delen volgens voor-
beeld op de dubbele kaart. Plak de scrapbloemen 
op met 3D-kit. Werk de kaart verder af met een 
embellishment, parelstrikje en ice rhinestones.

Stans de basisvorm 3x uit zalmroze en 1x uit des-
sinpapier. Plak het dessinpapier op de basisvorm 
(deel 1). Vouw de volgende basisvorm in het 
midden (deel 2) en plak de onderste helft precies 
op de onderkant van deel 1. Neem nu de laatste 
vorm en plak de bovenkant daarvan tegen de 
bovenkant van deel 2. Zet de easel neer en plak 
een strook kant op het onderste deel. Decoreer de 

voorzijde met een roze en witte parasol. De witte 
parasol heeft een stippenpatroon dat met roze 
inkt is bewerkt. Bewerk het label met dezelfde 
inkt en stempel er een toepasselijke tekst op. Strik 
een lint om de parasols en strik er een bedel van 
een parasolletje aan. Werk de kaart af met roze 
en witte papieren roosjes. 

Stans de waaier 5x uit zilvergrijs karton. Laat de 
Creatable op het papier liggen en kleur het pa-
pier grijsgroen. Gebruik de Creatable als zoekmal 
en kies afbeeldingen uit het dessinpapier. Teken 
deze af met potlood, knip ze uit en plak ze op de 
uitgestanste delen. Maak onderin de delen een 

gaatje en duw daar de brad door, tegelijk met een 
kwastje. De waaier kan nu open en dicht. Stans de 
standaard uit zilvergrijs en kleur het papier grijs-
groen met de distressinkt. Stans het tweede deel 
van de standaard uit dessinpapier. Plak de delen 
op elkaar.

CRAFTABLES
Don & Daisy
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
http://astridschipper.blogspot.nl/

Snijd een dubbele ijsblauwe kaart van 14 x 14 cm 
en twee enkele kaarten: mosterdgeel van 13,5 x 
13,5 cm en kiezel van 13 x 13 cm. Snijd uit dessinpa-
pier met bloemen een strook van 12,5 x 7,5 cm en 
uit blauw dessinpapier een strook van 12,5 x 5 cm. 
Plak de enkele kaarten en stroken op elkaar en 
plak op de scheidingslijn een stuk kant. Plak alle 

laagjes op de kaart. Snijd het randje met vlinders 
uit en plak dit op een iets groter stukje kiezel kar-
ton; plak dit daarna in het midden van de kaart. 
Stans de cirkels uit,  plak ze op elkaar en daarna 
op de kaart. Stempel de tekst en plak het plaatje 
op de kaart, werk het op in 3D. Werk de kaart af 
met takjes, een strik en een bedel.

Snijd een dubbele ijsblauwe kaart van 14 x 14 cm 
en twee enkele kaarten: mosterdgeel van 13,5 x 
13,5 cm en kiezel van 13 x 13 cm. Snijd uit dessin-
papier met bloemen een strook van 12,5 x 7,5 cm 
en uit blauw dessinpapier een strook van 12,5 x 5 
cm. Plak de enkele kaarten en stroken op elkaar 
en plak op de scheidingslijn een stukje kant en 
een stukje satijnlint. Plak alle laagjes op de kaart. 

Stans de rechthoeken uit en plak ze op elkaar; 
stempel de muzieknoten en tekst. Plak de recht-
hoeken op de kaart. Knip het vogeltje uit en plak 
het op de kaart. Plak het plaatje op de kaart en 
werk het op in 3D. Werk de kaart af met takjes en 
een strik.



CLEAR STAMPS
Don & Daisy
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
http://mypaperpasion.blogspot.nl/

CLEAR STAMPS
Masking
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
http://mypaperpasion.blogspot.nl/

Bre  ng op diverse onderdelen volgens voorbeeld 
distressinkt aan. Snijd van dessinpapier een recht-
hoek van 11 x 13 cm en van 7 x 10 cm; stik langs 
beide een randje en plak ze op elkaar. Snijd een 
witte rechthoek van 5,8 x 7,5 cm. Stempel de af-
druk en kleur hem in. Stempel de postzegels. Snijd 
van kraftkarton een rechthoek van 6,2 x 7,9 cm; 
plak de afdruk hierop. Niet een stukje jute samen 

met de stempelafdruk op de kaart. Sta ns van 
kraftkarton en hagelwit karton een geschulpte 
ovaal. Sni  jd van het hagelwitte ovaal de schulp-
rand af en stempel de tekst. Bevestig alle onder-
delen volgens voorbeeld op het zakje. Vouw de 
bovenkant 2 cm om; maak het zakje dicht met 
een klemmetje en lintjes.

Stan  s de Creatable kantrand twee keer uit wit 
karton; maak er een dubbele kaart van met de 
vouw aan de bovenkant. Snijd uit roze een cirkel 
van 12,3 cm Ø en uit dessinpapier 11,5 cm Ø; plak 
ze op elkaar. Snijd er een cirkel van 8,3 cm Ø uit. 
Stans met de Craftable een geschulpte cirkel uit 
wit karton. Plak deze over de uitgesneden cirkel. 
Plak alles op de kaart. Stempel de afdruk en kleur 

deze in; knip hem uit. Stempel de boom, kleur 
hem in en plak hem aan de binnenkant. Stempel 
de cirkelrand op het gebloemde gedeelte en be-
werk deze met embossingpoeder en heat tool. 
Stans van roze en wit karton een geschulpte cir-
kel voor het label. Snijd van het witte ovaal de 
schulprand af en stempel de tekst. Werk verder af 
met bloemen, takjes.

1 Wat heb je allemaal nodig 2 Stempel de afbeeldingen op 
een Post-it

3 Knip ze netjes uit

Snijd een witte strook van 14,5 x 30,5 cm, ril op 
13,2 cm, 15,2 cm en 17,2 cm. Gebruik de kaart 
met de opening aan de bovenkant. Stans een 
geschulpte ovaal uit de kaart. Snijd een grijze 
rechthoek van 12,7 x 14 cm en dessinpapier van 
12,2 x 13,5 cm; plak ze op elkaar. Stans er een 
gladde ovaal uit, plak deze vervolgens over het 
geschulpte ovaal. Bestempel de randen. Stempel 

het tafereeltje en kleur het in. Stans het uit met 
de ovale stans en plak het op de binnenkant van 
de kaart. Maak aan de bovenkant van de kaart 
twee gaatjes en haal er een lint doorheen. Werk 
de kaart verder af met takjes en bloemen.



4 Stempel de afbeelding die helemaal 
vooraan staat als eerste

5 Maskeer de stempel met de uitgeknipte 
afbeelding

6 Stempel daar de afbeelding van Daisy en 
haar vriendinnetje overheen

7 Maskeer de afbeelding

8 De bloemen aan weerskanten kun je 
zonder masker stempelen

9 Maskeer alle afbeeldingen zorgvuldig als je 
de bomen stempelt

10 Resultaat tot nu toe 



11 Stempel nog een zonnetje 12 Verwijder nu alle maskers

13 Klaar om in te kleuren.
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COLLECTABLES 
Eline’s Babies
Gemaakt door Neline Plaisier
http://neline-mycardcreations.blogspot.nl/

Snijd een dubbele witte kaart v  an 12,5 x 15 cm. 
Snijd uit dessinpapier twee rechthoeken van 11,75 
x 14,25 cm en 10 x 12 cm en mat ze op wit karton. 
Stans twee notitieblaadjes en tabjes uit dessinpa-
pier. Stans de wieg uit wit karton en dessinpapier 
en 2x een sierrandje met LR0161. Plak het sier-
randje aan de binnenkant van de kaart. Stempel 

de baby, kleur het afdrukje in en knip het uit. 
Bevestig de wieg en baby met 3D-kit. Stempel de 
teksten met Stazon stone grey en maak van de 
tekst een banner. Versier de kaart volgens voor-
beeld met roosjes, een pebble en een bedel. Stem-
pel de poststempels.

Stempel de tekst op de canvas   met Stazon dove 
grey. Snijd uit dessinpapier een vierkant van 15 x 
15 cm en mat het op muisgrijs karton. Plak het op 
met een stukje wondgaas eronder vandaan. Stans 
twee notitieblaadjes en tabjes. Plak onder deze 
blaadjes over de breedte een stuk kant. Stempel 
de teksten, vlaggetjes en letters met Stazon stone 
grey. Knip de vlaggetjes uit. Stempel de baby en 
het konijntje met Stazon timber brown. Kleur 

ze in met distress inkt en knip ze uit. Versier de 
canvas volgens voorbeeld met knoopjes, bedel en 
pebbles. Teken het patroon van het schoentje op 
dessinpapier en knip het uit. Zet het schoentje in 
elkaar. Stans de bloem 3x uit hobbycrêpe, kreuk 
de blaadjes en zet de bloem in elkaar. Plak in het 
midden een roosje. Stempel de poststempels.

Neem het patroon van het schoentje over op 
dessinpapier, knip het uit en plak het schoentje 
in elkaar. Plak rondom parellint. Stans met een 
snij- en embossingapparaat de bloem drie keer uit 

hobbycrêpe. Stans het tabje uit dessinpapier en 
stempel de tekst. Kreuk de blaadjes en maak de 
bloem; plak middenop een pebble. Strik een lint 
en bedel aan het schoentje.

COLLECTABLES 
Flowers & Felt
Kaar ten gemaakt door Hennie Barendregt
http://hensmade.blogspot.nl/

Snijd een dubbele blauwe kaart van 14,5 x 14,5 
cm en dessinpapier van 14 x 14 cm. Snijd dessin-
papier van 14 x 4 cm, beplak het met een lintje 
en borduur stiksteken langs de randen. Snijd des-
sinpapier van 6,5 x 13 cm, borduur kruissteekjes 
langs de boven- en onderkant. Stans twee harten 

uit dessinpapier. Stans de bloemen en blaadjes 
uit vilt, versier ze met borduursteken. Stempel 
het meisje op een stukje aquarelpapier, kleur de 
afdruk in met distress markers. Knip de afbeelding 
uit. Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.

Snijd een dubbele blauwe kaart van 14,5 x 14,5 cm 
en dessinpapier van 14 x 14 cm en 12 x 12 cm. Plak 
deze vierkanten op elkaar en borduur stiksteken 
langs de randen van het kleine vierkant. Snijd 
dessinpapier van 10 x 3 cm, borduur er een tekst 

op. Snijd een strookje dessinpapier van 14 x 1 cm. 
Stans de bloemen en blaadjes uit vilt, versier ze 
met rocailles en borduursteken. Plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart.

Algemene werkwijze:
Stans de vilten bloemen en blaadjes met de Collectables. Versier ze met borduursteken, rocailles en 
pailletten. Plak ze op de kaart met sterk dubbelzijdig plakband.
Plak ingekleurde stempelafdrukken met 3D-lijm op de kaart. 
Bewerk alle randen van het kaartenkarton en dessinpapier met stempelinkt, gebruik hierbij een blen-
ding tool of sponsje.



Snijd een dubbele roze kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
dessinpapier van 14 x 14 cm. Snijd van dessinpa-
pier twee strookjes van 1,5 x 14 cm en een recht-
hoek van 12,5 x 6 cm. Stans een grote “postzegel” 
uit dessinpapier. Stans de bloemen en blaadjes 

uit vilt, versier ze met borduursteken, rocailles 
en pailletten. Stempel het vogeltje op een stukje 
aquarelpapier, kleur de afdruk in met distress 
markers. Knip de afbeelding uit. Plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart.




