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CRAFTABLES
Kitchen Fun
Kaarten gemaakt door Jolanda Elderman
http://jolandacreablog.blogspot.com/

Snijd een purperkleurige dubbele kaart van 15 x 
15 cm. Snijd uit dessinpapier een vierkant van 14 
x 14 cm en plak deze op een hagelwit vierkant 
van 14,5 x 14,5 cm. Stik met de naaimachine een 
zigzagrandje langs de randen. Snijd uit dessin-
papier een rechthoek van 15,5 x 5,5 cm en plak 
deze op kraftkarton van 14,5 x 6 cm. Stik ook hier 
langs de lange randen een zigzagrandje. Stans 
de sierrand uit kraftkarton, beïnkt de geëmboste 
delen en plak de rand achter de rechthoek. Leg 

een stuk lint op de rechthoek en plak deze aan 
de achterzijde vast met plakband. Knip een doily 
doormidden. Plak de doily en de rechthoek op het 
vierkant. Plak alles op de basiskaart. Stans het 
schortje uit hagelwit en korenblauw karton, be-
inkt de randen, maak het schortje af en plak het 
op de kaart. Stans een pollepel en steek deze in 
de zak van het schortje. Werk de kaart af met een 
strik, bloemetjes en een tekstje.

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 15 
x 15 cm. Snijd uit hagelwit een vierkant van 14,5 
x 14,5 cm en plak het op de basiskaart. Snijd des-
sinpapier van 13,5 x 13,5 cm en van 13,5 x 6 cm 
en turkoois karton van 14 x 14 cm. Plak de laag-
jes volgens voorbeeld op elkaar en stik met de 
naaimachine zigzagrandjes. Plak het geheel op 
de basiskaart. Stans het bruine randje, beïnkt de 

geëmboste delen en plak het op de kaart. Knip 
het plaatje uit, en mat het op lila karton. Plak het 
met 3D-foamtape op de kaart. Stans de pannenlap 
en keukenhandschoen uit hagelwit en lila karton, 
beïnkt de geëmboste delen. Maak er strikjes aan 
met jute touw en plak ze op de kaart. Stempel het 
tekstje op de kaart. Werk de kaart af met papie-
ren bloemen en een jute strikje.

Snijd een strook korenblauw karton van 12,5 x 
20,5 cm. Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 
12 x 14 cm en 12 x 6 cm, plak ze op het blauwe 
karton. Stik met de naaimachine een zigzagrandje 
langs alle kanten. Stans de bruine rand uit, be-
werk hem met distressinkt en plak hem op het 
dessinpapier. Plak nu alles op het tasje van kraft-
karton. Stans het schortje uit en zet het in elkaar, 
Zet langs de onderkant een stukje elastisch wit 

band met dubbelzijdig tape vast. Maak schort-
banden van satijnlint en bevestig het schortje 
op het tasje; zet de schortbanden vast met 3D-
foamtape. Stans ook de garde en pollepel en het 
tekstlabeltje. Stempel het tekstje en plak alles op 
het tasje. Plak twee papieren roosjes naast het 
tekstje. Maak tot slot een strikje van jute touw, 
bevestig dit samen met een charm aan het heng-
sel.

COLLECTABLES
Birthday cakes
Kaarten gemaakt door Hennie Barendregt
http://hensmade.blogspot.nl/

Snijd een strook blauw karton van 26 x 6,5 cm. 
Ril de strook op 8 cm, 10,5 cm en 12,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 7,5 x 6 cm en 13 x 6 cm. Plak dit 
zo op de blauwe strook dat het zichtbaar is als de 
strook in het zakje zit. Stans de taartdelen uit vilt, 
plak ze op elkaar en werk de taart af met kraaltjes 
en borduursteken. Stempel de cirkel op een stukje 

wit karton en plak dit op een vilten cirkel. Versier 
de cirkel met een knoopje en kleine kraaltjes. Plak 
de taart en de tekstcirkel op het zakje en vul het 
met wat lekkers. Vouw de bovenkant van het 
zakje tweemaal om. Maak twee gaatjes in de bo-
venrand en strik er een organza lintje door.





Sn  ijd wit karton van 15 x 21,5 cm. Ril een vouwlijn 
in het midden en vouw de kaart dubbel. Snijd des-
sinpapier van 14,5 x 7 cm. Beïnkt de randjes en 
plak dit stukje links op de kaart, ongeveer 1 cm 
vanaf de rand. Plak er links een strookje paper-
tape langs. Teken met een zwarte pen stiksteekjes 
langs de rand van het dessinpapier. Stans uit rood 
dessinpapier met CR1202 een frame en beïnkt 
de randjes. Plak het frame in het midden van de 

kaart. Knip de drie meisjes uit het dessinpapier en 
gebruik 3D-foam om ze op de kaart te plakken. 
Stans met de Collectables uit dessinpapier een 
gladde cirkel en uit kraftkarton een cirkel met 
golfrand. Stempel de afbeelding op kraftkarton en 
plak dit met 3D-foam op de grotere gladde cirkel. 
Plak het geheel op de kaart. Werk de kaart verder 
af met roosjes en een strik.

SENTIMENTS
Collectables
Kaarten gemaakt door Hilde Stolk
http://hildejanbroers.blogspot.nl/

Snijd wit karton van 15,2 x 21,4 cm. Ril een vouw-
lijn in het midden en vouw de kaart netjes dubbel. 
Snijd dessinpapier van 14,8 x 10,2 cm en plak dit 
op de kaart. Snijd van een ander motief dessinpa-
pier een strook van 4 x 14,8 cm en plak die onge-
veer 1 cm boven de onderste rand van de kaart. 
Accentueer de strook door muziektape langs de 
boven- en onderrand te plakken. Knip de vintage-
afbeelding uit en gebruik 3D-foam om deze op 

de kaart te plakken. Stans de Collectable uit wit 
karton en stempel er een afbeelding op. Plak het 
uitgestanste rondje op de kaart. Bevestig de ge-
stempelde afbeelding er met 3D-foam bovenop. 
Werk het rondje af met roosjes en een strikje. 
Versier de kaart met twee knoopjes. Prik tot slot 
gaatjes langs de rand van de kaart en borduur een 
rand van stiksteekjes.

Snijd wit karton van 15,1 x 21,5 cm. Ril een vouw-
lijn in het midden en vouw de kaart dubbel; de 
vouw komt bovenaan. Beïnkt de randjes met dis-
tressinkt. Snijd dessinpapier van 14 x 7 cm. Beïnkt 
de randjes en plak het papier 1 cm vanaf de on-
derkant op de kaart. Laat aan de bovenkant een 
klein strookje van een ander motief dessinpapier 
uitsteken. Plak in het midden een strookje rood 
dessinpapier van 1,5 cm hoog. Knip het meisje uit 

het dessinpapier en bevestig haar met 3D-foam 
op de kaart. Plak bovenlangs de kaart eerst een 
geel lint. Plak hieroverheen het gestippelde paper 
tape. Stans de cirkel met golfrand uit kraftkarton 
en beïnkt de randjes. Stempel de afdruk. Bevestig 
de cirkel ook met 3D-foam op de kaart. Werk de 
kaart af met vijf roosjes, en twee vlinders, geknipt 
uit papiertape.

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

Snijd voor het receptenmapje vier stukken blauw 
karton van 15,8 x 12,5 cm. Pons aan beide zijden 
van de bovenkant vier gaatjes voor de bindringen.
Snijd van dessinpapier vier rechthoeken van 14,8 
x 10,5 cm en drie stroken van 14,8 x 3 cm. Plak 
de stroken alleen met de zijkanten op het des-
sinpapier, dan kunnen er recepten tussen worden 
geschoven. Stempel met de letters teksten om 
op de stroken te plakken. Stans de taartdelen uit 

vilt, plak ze op elkaar en werk de taart af met 
kraaltjes, pailletten en borduursteken. Stempel 
de cirkel op een stukje lila karton, plak dit op een 
vilten cirkel en versier deze met borduursteken. 
Plak alles volgens voorbeeld op de bladen, plak de 
roosje op met 3D-kit. Bind het mapje en strik lint-
jes door de ringen.

Neem het patroon van het cadeaudoosje over op 
kaartenkarton en vouw/plak het doosje in elkaar. 
Snijd voor de bekleding van het cadeaudoosje 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm. Snijd een strook 
dessinpapier van 3 x 12,5 cm, plak deze op het 
vierkant en borduur zigzagsteken langs de randen 
van de strook. Stans de taartdelen uit vilt, plak ze 
op elkaar en werk de taart af met kraaltjes, pail-
letten en borduursteken. Stempel de cirkel op een 
stukje wit karton, plak dit op een vilten cirkel. 

Versier de cirkel met een knoopje en kleine kraal-
tjes. Stans een hartje uit rood dessinpapier en het 
opleghartje uit blauw dessinpapier. Plak ze op 
elkaar en strik er een organza lintje door. Stem-
pel de tekst. Plak alles volgens voorbeeld op het 
doosje. Plak de roosjes op met 3D-kit. 



CLEAR STAMPS
Fab Fifties
Kaarten gemaakt door Sigrid Klingenberg
http://sigridklingenberg.blogspot.nl/

Snijd uit rood dessinpapier een vierkant van 13 x 
13 cm, plak het op een donkerbruin vierkant van 
13,5 x 13,5 cm, een cerisekleurig vierkant van 14 x 
14 cm en een dubbele anjerwitte kaart van 14,5 x 
14,5 cm. Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 
8 x 12,5 cm, een vierkant van 8,5 x 8,5 cm en een 
strook van 14,5 x 2,5 cm. Plak alle laagjes volgens 

voorbeeld op de kaart. Druk de stempels van 
de meisjes twee keer af. Eén keer op het witte 
vierkant voor de kaart en één keer op een restje 
karton. Kleur de tweede afbeelding in, knip deze 
uit en bevestig deze met 3D-kit op de eerste   stem-
pelafdruk. Werk de kaart af met lint, takjes, bloe-
men, blaadjes, plakparels en teksten.

Algemeen
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser.
Bewerk de onderdelen met coff ee- en/of sepiakleurige stempelinkt.
Stempel de afbeeldingen en teksten met zwarte stempelinkt op glad stempelkarton.

Algemeen
Distress de randen van het dessinpapier en kaartenkarton met distressinkt walnut stain.

Stempelafdrukken maken met een gebarsten toplaag van gesmolten embossingpoeder: 
Stempel een afbeelding met Stazon stempelinkt. Bewerk de afdruk met Versamark stempelinkt. Strooi 
ultra thick embossingpoeder op het afdrukje en verhit dit met de heatgun. Dit proces nog twee keer 
herhalen. Leg het daarna in de vriezer. Na een half uurtje eruit halen en barstjes in brengen door de 
afdruk een beetje te buigen. 

Snijd uit donkerbruin karton een rechthoek van 
15 x 22,5 cm, ril vouwen op 6 cm en 16,5 cm. Snijd 
uit dessinpapier vier rechthoeken van 13,5 x 4,5 
cm en mat deze respectievelijk op een anjerwitte 
rechthoek van 14 x 5 cm en een cerisekleurige 
rechthoek van 14,5 x 5,5 cm. Bevestig op beide 
buitenste fl appen van de kaart een stuk lint van 
22 cm. Plak daarna de smalle stroken op de kaart. 
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 13,5 x 9 
cm en mat deze op een anjerwitte rechthoek van 
14 x 9,5 cm en een cerisekleurige van 14,5 x 10 cm. 

Plak de rechthoek op het binnenste gedeelte in 
het midden van de kaart. Snijd uit dessinpapier 
een strook van 14,5 x 2 cm en plak deze volgens 
voorbeeld op het middengedeelte van de kaart. 
Druk de stempel twee keer af, één keer op het 
witte strookje voor de kaart en één keer op een 
restje karton. Kleur de tweede afdruk in, knip 
hem uit en bevestig hem met 3D-kit op de eerste 
stempelafdruk. Werk de kaart af met lint, takjes, 
bloemen, blaadjes, plakparels en teksten.

Snijd uit donkerbruin karton een rechthoek van 
18 x12 cm; ril vouwen op 8,9 en 9,2 cm. Vouw de 
kaart op als een boekje. Snijd uit dessinpapier drie 
rechthoeken van 7,4 x 10,5 cm. Mat deze eerst op 
cerisekleurige rechthoeken van 7,9 x 11 cm en dan 
anjerwitte rechthoeken van 8,4 x11,5 cm. Bevestig 
op de voorkant en op de rechterbinnenkant van 
de kaart twee linten van 25 cm. Plak de rechthoe-
ken daarna op de voorkant en op de twee bin-
nenkanten. Snijd uit dessinpapier een rechthoek 

van 5,5 x 6,5 cm. Plak deze op de voorkant. Snijd 
uit dessinpapier drie strookjes van 7,5 x 1 cm en 
plak deze in het midden van alle beplakte kanten. 
Druk de stempels twee keer af, één keer op het 
witte strookje voor de kaart en één keer op een 
restje karton. Kleur de tweede afdruk in, knip 
hem uit en bevestig hem met 3D-kit op de eerste 
stempelafdruk. Werk de kaart af met lint, takjes, 
bloemen, blaadjes, plakparels en teksten.

VINTAGE 
Cling Stamps
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
http://neline-mycardcreations.blogspot.nl/

Stans met behulp van een Go Kreate mal een 
dubbele en een enkele kaart uit muisgrijs karton, 
alsmede een enkele en een kleinere maat uit des-

sinpapier. Houd de vouw van de dubbele kaart 
aan de bovenkant. Stempel de teksten met Stazon 
stempelinkt. 



Stans uit muisgrijs karton een dubbele en een en-
kele cirkel van 15 cm Ø. Stans uit anjerwit karton 
een enkele cirkel van 14,75 cm Ø en uit dessinpa-
pier een enkele van 14,5 cm Ø. Stempel de vinta-
gestempel met Stazon stempelinkt op hagelwit 
karton. Snijd de stempelafdruk uit en mat deze 
op muisgrijs karton. Bewerk de afdruk met Versa-
mark stempelinkt, zie uitleg bij Algemeen. Snijd 
uit dessinpapier een vierkant van 10,25 x 10,25 
cm en mat deze op muisgroen karton. Stempel de 

tekst met Stazon stempelinkt. Stans uit muisgrijs 
karton een label en drie blaadjes, stans uit anjer-
wit karton een swirl en een postzegel en uit des-
sinpapier twee oprolroosjes. Knoop aan de label 
een stukje lint en een bedel met touw. Stempel de 
tekst op de postzegel. Snijd uit dessinpapier een 
rechthoek van 12 x 7,5 cm. Plak onder het afdrukje 
een stukje kant. Versier de kaart volgens voor-
beeld met roosjes, een parel swirl, een tekstlint en 
een veertje.

Snijd twee enkele kaarten van 14 x 12,7 cm uit 
champagne karton en stans/embos de mal aan de 
bovenzijden. Snijd twee groene stroken karton: 
14,5 x 13,2 cm en 29 x 13,2 cm en ril op de laatste 
strook vouwen op 7,25 en 14,5 cm. Plak de cham-
pagne kaarten op de groene stroken en snijd/knip 
de bovenrand iets groter af. Snijd vijf stroken: 
karamel 8,6 x 12,2 cm (2x), rood dessinpapier 8,1 x 
11,7 cm en 8,1 x 3,5 cm en groen dessinpapier met 
afbeelding 8,1 x 11,7 cm. Teken het middelste ge-

deelte van de Creatable af op het kleine strookje 
rood dessinpapier en snijd/knip het uit. Plak het 
uitgestanste ornamentje erop. Plak alle delen op 
elkaar, plak het stukje kant ook mee en bevestig 
alles op de kaart. Stans twee ornamentjes uit ka-
ramel karton. Knip de tekst uit, plak deze op kara-
mel karton en snijd/knip de randen iets groter af. 
Plak de ornamentjes aan de tekst en daarna op de 
kaart. Werk de kaart af met een strik, bedel, swirl 
en roosjes.

CREATABLES 
Anja’s Vintage
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
http://astridschipper.blogspot.nl/

Snijd een dubbele groene kaart van 15 x 15 cm 
en twee enkele kaarten: karamel van 14,5 x 14,5 
cm en geel bloemetjesdessin van 14 x 14 cm. Plak 
deze delen op elkaar. Snijd vier enkele kaarten: 
steenrood 12,5 x 9,5 cm, groen dessinpapier van 
12 x 9 cm, karamel karton van 10,5 x 10,5 cm en 
rood dessinpapier van 10 x 10 cm. Plak de kaarten 

op elkaar en daarna op de kaart. Stans/embos de 
mal uit champagne en groen karton, plak deze op 
elkaar en daarna op de kaart. Plak een stukje kant 
op de kaart. Knip het plaatje uit het dessinpapier 
en plak het met 3D-kit op de kaart. Werk de kaart 
af met een strik, bedel, swirl en roosjes.

Snijd uit muisgrijs karton een dubbele kaart van 
14,5 x 14,5 cm. Snijd uit dessinpapier 13,75 x 13,75 
cm en 11,75 x 11,75 cm; mat beide vierkanten op 
anjerwit karton. Stans uit anjerwit karton een 
rand, plak deze achter het kleine vierkant. Snijd 
uit dessinpapier een vierkant van 10 x 10 cm. Plak 
een stukje wondgaas onder dit vierkant. Snijd uit 
muisgrijs karton twee cirkels van 8,5 cm Ø. Snijd 
uit één cirkel een kleinere cirkel, zodat je een ven-
ster krijgt van 7 cm Ø. Plak hierachter een gelati-
neblaadje (of dunne transparante folie) en knip 
het op maat. Plak rondom foamblokjes en sluit 

ze goed op elkaar aan. Stempel met Stazon stem-
pelinkt de vintagestempel op hagelwit karton en 
knip deze uit. Plak hem op de andere cirkel. Strooi 
glitterpoeder in het venster en plaats de afbeel-
ding. Plak dit geheel op de kaart met een stukje 
kant en lint. Maak een strik en knoop er een bedel 
aan. Stans uit muisgrijs karton twee blaadjes en 
uit anjerwit karton een swirl. Stans uit dessinpa-
pier twee oprolbloemen. Versier de kaart volgens 
voorbeeld met stempels, veertjes, roosjes en een 
parel swirl.

Stans met de Nestabilities uit muisgrijs karton 
een scalloped ovaal e  n uit hagelwit karton een 
glad ovaal. Stempel op het hagelwitte karton de 
vintagestempel met Stazon stempelinkt. Bewerk 
de afdruk zoals bij Algemeen beschreven is. Be-
werk de afdruk tot slot met distressinkt en plak 
hem op de scalloped ovaal. Plak onder het ovaal 

een stukje wondgaas, lint en kant. Plak parellint 
om het ovaal. Maak een strik. Stans uit mosgroen 
karton vier blaadjes, uit anjerwit karton twee 
swirls en uit dessinpapier twee oprolroosjes. Ver-
sier de kaart volgens voorbeeld met roosjes en 
plak een veertje onder de blaadjes. Stempel de 
poststempels met Stazon stempelinkt.

Alle randen van het karton zijn bewerkt met Hero Arts wet-cement inkt.



Snijd een strook groen karton van 10 x 19,5 cm 
en ril vouwen op 3 cm, 4,5 cm, 15 cm en 16,5 cm. 
Snijd een champagne strook van 9,1 x 15 cm. 
Stans/embos de mal aan beide zijden van de stro-
ken en borduur de randjes. Plak de stroken op 
elkaar, maar plak alleen de randen vast en laat de 
bovenzijde open, zodat het label er in past. Snijd 
twee stroken: rood dessinpapier van 8,5 x 10 cm 
en geel/groen dessinpapier van 3 x 10 cm. Plak de 
stroken op de kaart en plak een stukje kant schuin 
op de kaart. Snijd het plaatje uit dessinpapier (6,3 
x 7,5 cm) en plak het op een groter stuk groen 
karton. Stans/embos het kleine randje uit cham-

pagne karton en plak dit op de zijkant van het 
plaatje en snijd/knip het opengewerkte gedeelte 
weg. Plak het daarna op de kaart. Werk de kaart 
af met een strik, bedel, swirl en roosjes.

Label: snijd een groene strook van 11 x 9,2 cm en 
stans/embos de rand en borduur het randje. Snijd 
twee stroken: geel/groen dessinpapier 8,2 x 8,7 
cm en rood dessinpapier van 4 x 8,7 cm. Knip de 
tekst uit en plak deze op een iets grotere cirkel 
van champagne karton.


