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VICTORIAN VINTAGE
Clear Stamps
  Kaarten gemaakt door Marjan van der Wiel
http://marjanvanderwiel.blogspot.nl/

Snijd een lichtblauwe dubbele kaart van 11 x 15,5 
cm; snijd van de bovenhoeken de punten af. De 
enkele azuurblauwe kaarten zijn 10,5 x 15 cm en 11 
x 6 cm. Snijd dessinpapier van 10 x 14,5 cm en 11 x 
5,5 cm. Stempel de afdruk op een stukje stempel-
karton en scheur dit aan alle randen af, beïnkt de 
randen en plak het op azuurblauw karton. Scheur 

de randen iets groter af en beïnkt ze.  Beïnkt ook 
alle randen van het gesneden en gestanste kar-
ton. Plak alle laagjes volgens voorbeeld op het 
label.  Pons een gaatje bovenin het label en beves-
tig de strik en charm. Plak de bloemen met een 
beetje 3D-kit op en werk het label verder af met 
ice rhinestones.

Snijd een enkele kaart van 15 x 19 cm; ril op 15,5 
cm. Pons de boven- en onderkant met een rand-
pons. Snijd azuurblauw karton van 14,5 x 15 cm 
en 6 x 15 cm en dessinpapier van 14 x 14,5 cm 
en 5,5 x 15 cm. Stempel de afdruk op een stukje 
stempelkarton. Beïnkt alle randen van het gesne-

den en gestanste karton. Plak de laagjes volgens 
voorbeeld op de kaart. Bevestig de strik van kant 
en seambinding met een brad. Plak de bloemen 
op met een beetje 3D-kit en werk de kaart af met 
hartjes.

Snijd lichtblauw karton van 23,5 x 15 cm; ril op 
7,5 en 8,5 cm. Snijd azuurblauw karton van 14,5 x 
14,5 cm en 7 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 
cm en 6,5 x 14 cm. Stans de benodigde stansen uit 
kiezel karton en beïnkt alle randen. Stempel de 

afdrukjes op stempelkarton. Plak alle laagjes vol-
gens voorbeeld op de kaart. Zet de strik van kant 
en seambinding vast met een brad. Plak de bloe-
men op met een beetje 3D-kit en werk de kaart af 
met hartjes.

CRAFTABLES
Swirls & Girls
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
http://astridschipper.blogspot.nl/

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 14,5 
x 14,5 cm en snijd drie vierkanten: blauw 14 x 14 
cm, wit 13,5 x 13,5 cm en dessinpapier 13 x 13 cm. 
Snijd een strook kraftkarton van 14,5 x 12 cm en 
maak een gescheurde rand aan beide zijden. Be-
werk de lichte delen met Hero Arts shadow inkt 
en de andere delen met witte inkt. Stempel de 
tekst op de kraft strook en stans het ovaal uit de 

strook. Stans met dezelfde mal het plaatje uit. 
Stans een ovaal uit blauw karton. Plak het blauwe 
ovaal achter de passe-partout en plak het plaatje 
erin. Stans de swirls uit wit karton. Stempel de 
postcard op een stukje wit karton en distress de 
randen. Plak de kaart in elkaar en werk deze af 
met een strik, blaadjes, bloemen en postzegels.

Snijd van kraftkarton een strook van 28,5 x 14,5 
cm en ril twee vouwen op 7 en 14 cm.
Snijd vijf vierkanten: kraftkarton 14,5 x 14,5 cm, 
blauw 14 x 14 cm (2x), wit 13,5 x 13,5 cm en des-
sinpapier 13 x 13 cm. Snijd twee stroken van kraft-
karton 6 x13 cm en lichtgekleurd dessinpapier 
van 5,5 x 13 cm. Bewerk de lichte delen met Hero 
Arts shadow inkt en de andere delen met witte 
inkt. Stempel de tekst op de blauwe vierkanten 
en stans de swirls uit wit karton. Teken de vorm 
van de swirl op een blauw vierkant en op het vier-
kant van dessinpapier en snijd/knip deze uit. Plak 

de swirls op deze vierkanten. Plak alle delen op 
elkaar en plak de kaart in elkaar. Plak een stukje 
kant, de kraft postzegelvorm en het plaatje op de 
kaart. Stans de duif en het boek uit kraftkarton. 
Stans het boek uit wit karton en knip dit langs de 
buitenste embossinglijnen uit. Stans het boek ook 
uit dessinpapier en knip dit langs de binnenste 
embossinglijnen uit. Plak het boek in elkaar en 
plak de bovenste bladzijde alleen in het midden 
vast. Plak de duif en het boek op de kaart. Werk 
de kaart af met een strik, takjes en bloemen.



ELINE’S BUITENHUIS
Maritiem
Gemaakt door Neline Plaisier
http://neline-mycardcreations.blogspot.nl/

Stempel de tekst met Stazon stempelinkt op can-
vas. Snijd uit kraftkarton een vierkant van 16 x 
16 cm en uit dessinpapier een vierkant van 15 x 
15 cm. Mat dit vierkant op donkerblauw karton. 
Snijd uit dessinpapier een cirkel van 10,5 cm Ø. 
Snijd uit dessinpapier een vierkant van 5 x 5 cm, 
stans een tabje uit dessinpapier. Stempel de tekst 
met Stazon stempelinkt. Snijd uit kraftkarton 
een tag van 7 x 13,5 cm, bestempel de tag; maak 
een gaatje bovenin en knoop er een stukje lint en 
touw door. Plak een stukje jute band achter de 
tag . Stans een huisje en een zeilboot uit wit kar-
ton. Bewerk het huisje en de boot, terwijl ze nog 

in het stencil zitten met distressinkt vintage pho-
to en de zeilen met pumice stone inkt. Snijd het 
huisje volgens voorbeeld op maat. Mat het huisje 
op donkerblauw karton. Stempel de nummers op 
de deur van het huisje en plak een bedel op de 
deur. Knip een vlaggetje op maat. Vul een klein 
fl esje met zand. Stempel de tekst en plak deze op 
het fl esje. Rijg wat schelpjes aan een stukje blauw 
garen. Stempel een munt en knip deze uit. Be-
werk de canvas met stempels en versier volgens 
voorbeeld met roosjes en kant.

Snijd een dubbele witte kaart van 12 x 16,5 cm. 
Snijd een donkerblauwe rechthoek van 11,25 x 
15,75 cm en mat deze op kraftkarton. Snijd uit 
dessinpapier een rechthoek van 11 x 7 cm en 11 x 
12,75 cm. Knip een randje dessinpapier; plak het 
op de naad van het dessinpapier, plak onder dit 
strookje een stukje kant en fl ower ribbon. Stem-
pel de randjes en nummers met Stazon stem-
pelinkt. Stans een postzegel uit wit karton, mat 
deze op kraftkarton. Teken op kladpapier een 
rand wolkjes en knip deze uit. Leg de wolkjes op 
de postzegel en spons de randjes met distressinkt 

stormy sky. Stempel de boot en de tekst. Pons een 
gaatje boven in de postzegel. Stans  een anker 
uit folie; de schelpjes en zeester uit wit karton. 
Bewerk de schelpjes en zeester met distressinkt 
rusty hinge en old paper inkt. Stempel de vissen 
en munten met Stazon stempelinkt en knip ze 
uit. Plak de visjes op de uiteinde van een stukje 
touw, knoop dit touw samen met het anker vast 
aan de postzegel. Plak dit geheel op de kaart met 
een stukje jute band er onder vandaan. Versier de 
kaart met roosjes.

Omdat in The Collection #4 helaas een verkeerde 
materialenlijst naast de 3e kaart van Astrid Schip-
per staat vermeld, plaatsen wij hier voor alle dui-
delijk de foto nogmaals met de juiste materialen-
lijst en de beschrijving van de kaart. 

Craftables: CR1239 (passe-partout rond), CR1245 
(Tiny’s swirls & blaadjes), Nestabilies: grand 
label one, Clear stamps: CS0860, Stempelinkt: 
Hero Arts shadow ink wet cement, Brilliance wit, 
Pretty Papers bloc: PK9092 (Victorian fashion), 
Knipvel: VK9528 (Victorian vintage 2), Papicolor 
kaartenkarton: anjerwit (03), turkoois (32), Kraft-
karton, Charm: JU0890, Kant, Tule, Bloemen

Stans de middelste maat van de grand label uit 
kraftkarton en ril een vouw in het midden. Beïnkt 
de randen en stempel de tekst met witte inkt. 
Stans de op één kleinste maat van de grand label 
uit anjerwit karton en teken de buitenkant van 
de mal na op turkoois karton en de binnenkant 
van de mal op dessinpapier. Knip/snijd deze uit en 
bewerk de randen met inkt. Stans de swirl uit an-
jerwit. Plak de delen op elkaar en plak de swirl er 

tussen en daarna iets schuin op de kaart. Stans de 
passe-partout cirkel uit kraftkarton en stans uit 
turkoois nog een cirkel. Stans het plaatje ook uit 
met de mal en plak dit op elkaar en daarna op de 
kaart samen met een stukje kant. Plak de swirl nu 
verder vast. Werk de kaart af met een bloemen-
toef en een strik met charm.

Algemeen:
Bewerk de randen van het dessinpapier met distressinkt vintage photo.



BEAUTIFUL
Butterfl ies
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
http://mypaperpasion.blogspot.nl/

Snijd een narcisgele rechthoek van 12,5 x 16 cm 
met de vouw aan de bovenkant. Snijd een tur-
kooizen rechthoek van 12 x 15,5 cm en dessin-
papier van 11,5 x 15 cm. Beïnkt de randen en plak 
ze op elkaar. Snijd een bloemenrand uit 
dessinpapier en plak deze onder aan de kaart. 
Snijd een narcisgele cirkel van 10,2 cm Ø en een 

turkooizen cirkel van 9,5 cm Ø. Stans de vlinder 
uit turkoois; plak de cirkels op elkaar en daarna 
op de kaart. Stempel de vlinder in de cirkel. Stans 
en stempel een vlinder uit dessinpapier en plak 
deze verhoogd op de kaart. Stans de bloemblaad-
jes en bevestig deze met papieren roosje naar 
voorbeeld op de kaart. 

Vouw een narcisgeel A4-vel dubbel. Leg de 
Creatable iets over de rand en stans deze uit. 
Vouw het bovenste gedeelte dubbel. Stans nog-
maals een narcisgele cirkel. Plak deze op het 
omgevouwen gedeelte. Snijd drie cirkels: tur-
koois van 10,2 cm Ø, azuurblauw van 9,5 cm Ø 
en dessinpapier van 8,8 cm Ø. Plak de cirkels op 
elkaar en daarna op de kaart. Herhaal dit voor de 
onderkant. Knip vlinders uit dessinpapier, stans 
de swirls en plak deze met het bloemenlint op de 

bovenste cirkel. Leg de Collectable vlinder iets 
over de rand van een dubbelgevouwen azuur-
blauwe strook en stans hem uit. Vouw daarna 
het bovenste gedeelte van de vlinder om. Stans 
en stempel de vlinder nogmaals uit narcisgeel en 
plak deze op het omgevouwen gedeelte. Bevestig 
dit op het onderste gedeelte van de kaart. Plak 
twee strassteentjes onder de vlinder, zodat deze 
daardoor rechtop blijft staan. 

Snijd een witte strook van 14,5 x 30,5 cm; ril op 
14,5 en 16 cm. Vouw om met de vouw aan de 
bovenkant. Ril de voorkant van de kaart in een 
vierkant op 1,6 cm en 3,2 cm van de rand. Snijd 
dit van hoek tot hoek open en vouw dit zodat 
er een verdiepte bodem ontstaat. Snijd een wit 
vierkant van 11 x 11 cm en plak dit aan de voor-
kant in de bodem. Snijd dessinpapier van 10,5 x 
10,5 cm en plak dit op het witte vierkant. Snijd uit 
narcisgeel vier stroken van 1,3 cm. Bestempel ze 

met de randstempel en plak ze aan de voorkant 
van de kaart. Stans de vlinders uit wit en vellum. 
Bestempel en bewerk ze met embossingpoeder 
en de heat tool. Werk de kaart verder af met 
bloemen en takjes. Bevestig de vlinder met een 
springveer tussen de bloemen. Werk de binnen-
kant van de kaart af met een turkoois vierkant 
van 13,5 x 13,5 cm, een narcisgeel vierkant van 
11,5 x 11,5 cm en een gestempelde vlinder.

Snijd een dubbele vierkante kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd uit donkerblauw karton een vierkant 
van 13,75 x 13,75 cm en mat het op kraftkarton. 
Snijd uit dessinpapier een vierkant van 13,5 x 13,5 
cm. Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 8 x 
10 cm en mat deze op donkerblauw karton. Snijd 
een rechthoek “landkaart” van 10 x 11,5 cm uit 
dessinpapier. Knip uit borduurlinnen een recht-
hoek van 9,25 x 8 cm en mat deze op wit karton. 
Stempel de afbeeldingen met Stazon stempelinkt. 
Knoop een paar schelpjes aan een stukje blauw 
garen. Stans een schelp, zeesterren en de vuurto-

ren uit wit karton, stans het anker uit folie en een 
tabje uit dessinpapier. Bewerk de vuurtoren met 
distressinkt pumice stone, de zeesterren met 
rusty hinge inkt en de schelpen met old paper 
inkt. Plak een strassteentje in de vuurtoren. 
Stempel de schelp op dessinpapier en knip deze 
uit. Vul een klein fl esje met zand, stempel de 
tekst en knip deze uit. Versier de kaart met fl ower 
ribbon. Stempel de munten en randjes.



Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm 
en beplak de 
voorkant met 
dessinpapier. 
Stans/embos de 
meubeltjes uit 
wit karton en 
bewerk ze met 
distressinkt. Plak 
een mini-Snoesje 
in het schilderij-
lijstje. Pons een 
poesje en plak 
het samen met 
wat leuke bedel-
tjes op de kaart.
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CAROESEL CARD 
Mini-Snoesjes
Gemaakt door Anja Zom
http://anjazomkaartenblog.blogspot.nl/

Halve carrousel:
Stans/embos de carrouselmal twee keer uit des-
sinpapier, ril de twee zijden en maak een diago-
nale rillijn. Neem het patroon over en snijd twee 
witte dubbele kaarten of gebruik hiervoor Grand 
Nestability Labels One en stans die een paar keer 
uit. Beplak de wanden met dessinpapier, maar 
plak er bij de voorste en achterste wand het uit-
einde van een lintje tussen. Stans/embos voor 
beide huiskamertjes de meubels en de klok. Stans 
het bloemenmandje twee keer en maak daar een 
krantenbak en poezenmandje van en plak alles op 
de wanden. Snijd twee vloerkleedjes op maat en 
plak ze op de vloeren. Pons twee poesjes en plak 
deze met nog wat leuke bedeltjes op de wanden. 
Plak de wanden tegen de opstaande randjes van 
de vloer. Stans/embos drie witte ruggensteuntjes 
en plak die op de voor- en achterzijde vast. Stans/
embos het Scandinavische huis en het gras, plak 

deze samen met wat mini-Snoesjes op de voor-
kant.

Kwart carrousel:
Stans/embos de carrouselmal uit dessinpapier, 
ril de twee zijden en maak een diagonale rillijn. 
Snijd een dubbele vierkante kaart van 14 cm hoog 
en 13 cm breed en beplak alle kanten met dessin-
papier, maar plak er bij de voorste en achterste 
wand het uiteinde van een lintje tussen, zodat je 
de kaart kunt sluiten met een strik. Stans/embos 
de Engelse cottage uit bruin en anjerwit karton. 
Plak deze samen met wat mini-Snoesjes en uitge-
stanst gras op de voorkant van de kaart. Stans/
embos de meubeltjes en plak deze op de wanden. 
Plak mini-Snoesjes in de schilderijlijstjes. Knip een 
vloerkleedje op maat en plak dit op de vloer. Plak 
de wanden tegen de opstaande randjes van het 
vloerdeel aan.



Snijd kr  aftkarton van 15 x 30 cm. Vouw het dub-
bel. Vouw de voorkant weer naar links terug en 
snijd van deze laatste strook het bovendeel af tot 
op 8 cm van de bovenkant. Vouw het overgeble-
ven deel op de lange smalle strook en maak er een 
pocket van. Plak op alle stukken kraftkarton klei-
ner wit karton en kleiner dessinpapier. De pocket 

krijgt twee geponste randen, er komt een tag 
in. Knoop een bedel aan een stukje lint en touw. 
Maak een compositie van diverse uitgeknipte 
stempels en het uitgestanste kastje. Knip zes drie-
hoekjes van kraftkarton en plak er driehoekjes 
van dessinpapier op, rijg er touw doorheen en zet 
ze vast op de kaart.

Snijd een dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd kraftkarton van 13 cm hoog en 13,5 cm 
breed, pons aan de rechterkant een sierrand en 
plak het karton aan de binnenkant op. Snijd van 
de voorkant rechts 1,5 cm af en pons ook hier 
een sierrand aan. Snijd dessinpapier van 12,5 x 10 
cm. Plak het op kraft karton van 13 x 10,5 cm en 
daarna op de kaart.  Maak een wit label van 8,5  x 
4 cm  en pons er een groot gaatje in. Plak het op 
kraftkarton, snijd dit rondom 0,3 mm groter uit 

en pons daar een klein gaatje in, zie voorbeeld. 
Pons een klein gaatje in de kaart op 2 cm vanaf 
de bovenkant. Knoop de label met een touwtje 
door dit gaatje. Stans een stoel en bewerk het 
geëmboste gedeelte met distress inkt. Bevestig de 
stoel met foamtape op de label. Stempel de tekst 
op wit karton, plak dit op kraftkarton en snijd het 
rondom 0,3 mm groter uit. Plak de tekst op de 
kaart. Werk de kaart af met lint.

CREATABLES 
Eline’s Buitenhuis
Kaar ten gemaakt door Elly van Trappen
http://www.t-scrap-ateljeetje.blogspot.nl/

Snijd van  kraftkarton een dubbele kaart van 15 x 
15 cm, wit karton van 14 x 14 cm en dessinpapier 
van 13 x 13 cm en plak de laagjes op elkaar. Snijd 
twee stukken dessinpapier en plak deze op wit 
karton en snijd dit iets groter af. Bewerk de ran-
den met een distresser of een schaartje. Plaats 
deze twee stukken zo op de kaart, dat de uitge-

stanste schemerlamp op de grootste past. Stans 
de lampenkap nogmaals uit vilt en plak dit op de 
schemerlamp. Versier de lampenkap met kant en 
een plakparel. Werk de kaart verder af met kant, 
lint, een labeltje en de metalen hoeken, die zalm-
kleurig geschilderd zijn.


