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CARD TOPPERS
Snoesjes
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
http://astridschipper.blogspot.nl/

Snijd een dubbele roze kaart van 14,5 x 14,5 cm 
en twee enkele kaarten: ijsblauw 14 x 14 cm en 
dessinpapier 13,5 x 13,5 cm. Bewerk de randen van 
het dessinpapier met inkt en plak deze delen op 
elkaar. Snijd een strook roze karton van 4,5 x 14,5 
cm en ijsblauw van 4 x 14,5 cm. Plak ze op elkaar 
en plak een stuk kant op de strook. Plak het ge-
heel daarna op het midden van de kaart. Stans de 
cirkel uit wit karton en borduur het randje. Snijd 

uit roze karton een cirkel van 10,6 cm Ø. Teken 
met de mal de vorm op het plaatje af en knip/
snijd deze uit. Plak alles op elkaar en daarna op de 
kaart. Stans de swirls en blaadjes uit groen karton 
en borduur de takjes met groen garen. Stans de 
bloemen uit wit en roze karton en borduur ze met 
roze en wit. Plak ze op de kaart. Werk de kaart af 
met een strik en bedel, pareltjes en een banner.

Snijd een dubbele blauwe kaart van 14,5 x 14,5 
cm en twee enkele kaarten: roze van 14 x 14 cm 
en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm, alsmede een 
strook blauw dessinpapier van 14 x 6,5 cm. Be-
werk de randen van het dessinpapier met inkt 
en plak deze delen op elkaar; werk de naad af 
met een stukje kant. Stans de vierkanten uit wit 
en ijsblauw karton en borduur de randjes. Teken 

met de mal de vorm op het plaatje af en knip/
snijd deze uit. Plak alles op elkaar en daarna op de 
kaart. Stans de swirls en blaadjes uit groen karton 
en borduur de takjes met groen garen. Stans de 
bloemen uit wit, blauw en roze karton en borduur 
deze met blauw en wit. Plak ze op de kaart. Werk 
de kaart af met een strik en bedel, pareltjes en 
een banner.

Snijd een dubbele roze kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
twee enkele kaarten: ijsblauw van 14 x 14 cm en 
dessinpapier van 14 x 10 cm. Bewerk de randen 
van het dessinpapier met inkt en plak deze delen 
op elkaar, samen met het kant. Snijd uit roze des-
sinpapier een strook van 7,5 x 13,5 cm, snijd deze 
schuin af, maar wel om het vogeltje heen. Plak 
een stukje kant onder de schuine zijde. Plak de 
driehoek alleen met de onderkant en zijkant vast 

op de kaart. Stans uit wit karton twee borders en 
borduur het randje. Snijd het plaatje uit en plak 
dit op een iets groter stukje roze karton. Bevestig 
de knijper eraan en plak deze vast op de kaart. 
Stans de swirls uit groen karton en de bloemen 
uit wit en blauw, plak de drie maten op elkaar. 
Werk de kaart af met een strik en bedel, pareltjes 
en een banner.

CRAFTABLES
Stitching
Kaarten gem  aakt door Wybrich van der Roest
http://wybrichspapercards.blogspot.com

Snijd een dubbele seringkleurige kaart van 12 x 15 
cm met de vouw aan de bovenkant. Snijd dessin-
papier van 10,5 x 13,5 cm en mat dit op wit. Snijd 
een strook dessinpapier van 3,5 x 13,5 cm. Stans 
(en borduur)  twee keer een Craftable border uit 
wit karton en bevestig deze aan de strook des-
sinpapier. Stans (en borduur) een Craftable recht-
hoek uit narcisgeel karton. Stempel een afdrukje 

en kleur het in. Snijd het op maat en bevestig het 
op de Craftable. Stans bloemen uit geel karton, 
embos en borduur ze. Stans blaadjes uit geel en 
wit en bevestig ze achter de gestanste rand. Stans 
een banner uit geel, stempel een tekst en bevestig 
deze met foampads. Stans een swirl en bevestig 
deze op de kaart. Bevestig plakparels in het hart 
van de bloemen.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 12 x 15 cm 
met de vouw aan de bovenkant. Snijd dessinpa-
pier van 10,5 x 13,5 en mat dit eerst op purper en 
dan op azuurblauw. Stans (en borduur) een 
Craftable rechthoek. Stempel een afdrukje en mat 
het op purper. Stans een takje en bevestig het op 

de kaart. Stans een banner uit azuurblauw, 
stempel een tekst en bevestig deze met 
foampads. Knip cupcakes  uit het dessinpapier en 
bevestig deze op de Craftable rechthoek. 
Strik waxkoord door een knoop en bevestig de 
knoop.



Teken de MDF-labels over op dessinpapier, knip/
snijd dit uit en plak de papieren labels met decou-
pagelijm op de MDF-labels. Versier de bladzijden 
met strookjes dessinpapier en ribbelkarton, uit-
geknipte uiltjes, kant, lint en labels, gestanst uit 
kraftkarton. Maak op één bladzijde een pocket 
door een strook op maat gesneden dessinpapier 

aan de onderkant van de label van MDF te plak-
ken, waarbij alleen de zijkanten en onderkant 
vastgeplakt worden, de bovenkant blijft open, 
zodat er een label van kraftkarton in past. Werk 
het boekje verder af met bloemetjes, gestanst uit 
vilt, banners met tekst en teken met een zwarte 
pen stiksteekjes.

ELINE’S 
Summer Owls
Kaar ten gemaakt door Elly van Trappen
http://www.t-scrap-ateljeetje.blogspot.nl/

Snijd uit ribbelkarton een rechthoek van 11 x 14 
cm. Knip het uiltje en de tak uit en plak ze op het 
ribbelkarton. Decoreer de tak met uitgeknipte 
blaadjes en bloemetjes. Plak onder het uiltje een 
paar stukken lint. Knoop touw om het ribbelkar-
ton en bevestig er een bedel aan. Stans de banner, 

stempel de tekst en bevestig deze met foamtape 
op de ondergrond. Knip nog een paar uiltjes uit en 
plak ook deze op. Snijd van wit karton een dubbe-
le kaart van 15 x 12 cm en zet hier met foamtape 
het ribbelkarton op vast.

Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 13 cm. 
Snijd uit ribbelkarton een rechthoek van 12 x 14 
cm. Plak hier rechts een strook dessinpapier van 
4.5 x 13 cm op, overlap dit aan de linkerkant met 
een strook dessinpapier van 7 x 13 cm. Stans drie 
setjes hartjes uit vilt, naai er een knoopje op, rijg 
er touw doorheen en plak ze op de ondergrond. 
Stans uit kraftkarton een label, knoop er een lint-

je aan en plak er een uitgeknipt uiltje op. Bevestig 
dit label met foamtape op de ondergrond. Stans 
uit vilt diverse bloemetjes en verdeel deze over 
de kaart. Stans een banner, stempel de tekst er op 
en plak deze met foamtape op. Plak het geheel op 
de witte kaart. Werk de kaart af met getekende 
stiksteekjes. 

Snijd een dubbele witte kaart van 14 x 14 cm met 
de vouw aan de bovenkant. Snijd dessinpaper van 
12 x 12 cm en mat dit achtereenvolgens op gras-
groen, wit en grasgroen. Snijd dessinpapier van 11 
x 11 cm en mat dit op wit. Stans en borduur een 
Craftable cirkel. Stans met een Nestability een cir-
kel en bevestig deze op de uitgestanste Craftable. 
Stempel een afdrukje, kleur het in en mat het op 
grasgroen. Stans, embos en borduur een bloem en 

blaadjes. Stans een banner uit hagelwit, stempel 
een tekst en bevestig deze met foampads. Maak 
een bosje bloemen, strik een lint en bevestig ze 
op de Craftable cirkel. Werk de kaart verder af 
met plakparels op de hoeken van het afdrukje en 
in het hart van de geborduurde bloem.

100%
65 x 11 cm 



OWLS
Clear Stamps
Kaarten gem  aakt door Irma de Vries 
http://irma-scrapkaarten.blogspot.nl/

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 15 x 15 
cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en een 
strook van 5 x 15 cm. Stans de border uit hagelwit 
karton en plak deze langs de strook dessinpapier. 
Stans de cirkel en borduur deze. Stans de bomen 

en de vogels. Stempel en stans het vogelhuisje. 
Stempel en kleur de uiltjes. Plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart. Snijd een hoekje uit des-
sinpapier en mat dit op hagelwit karton. Stans de 
bloemen en blaadjes en borduur de blaadjes.

Snijd uit hagelwit karton en dessinpapier een 
tag van 15,5 x 8 cm en plak ze op elkaar. Stans de 
postzegelmal uit lichtgeel en plak deze volgens 
voorbeeld op de tag. Plak aan de andere kant een 
papieren zakje en snijd een kleine tag van 

8 x 5 cm en versier deze met dessinpapier. Stans 
de boom en plak deze op de tag. Stans de cirkel 
en borduur deze. Stempel de uiltjes en kleur ze in. 
Werk de tag volgens voorbeeld verder af.

Stans de frame cirkel en beïnkt de geëmboste de-
len met oranje stempelinkt. Snijd een cirkel van 9 
cm Ø uit dessinpapier en  plak de delen op elkaar 
met een stukje lint erlangs. Snijd uit hagelwit 
karton een stuk van 17 x 14,5 cm en ril dit op 7,5 
cm, 8,5 cm en 9,5 cm. Vouw de rillijnen en plak de 

bovenkant vast. Snijd een stukje dessinpapier van 
14 x 7 cm. Plak het op en plak hier het frame over-
heen. Stans de boom en knip een uiltje uit des-
sinpapier. Stans het bankje uit muisgrijs karton en 
mat het op hagelwit karton. Stempel de uiltjes en 
kleur ze in. Plak de uiltjes op het bankje.

BEARS 
In Holland
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
http://neline-mycardcreations.blogspot.nl/

  Stans uit hagelwit karton een rechthoek met de 
Go Kreate mal, uit nachtblauw karton een klei-
nere maat en uit dessinpapier de kleinste maat. 
Vouw ze dubbel, houd de vouw aan de boven-
kant. Plak over de breedte van de kaart een stukje 
wit en rood-wit-blauw lint. Maak strikken en 
knoop er een bedel aan. Stans de cirkel uit wit 
karton. Borduur de cirkel met rood borduurgaren. 
Maak wolkjes volgens de algemene werkwijze. 

Stans uit nootbruin karton twee huisjes en een 
banner, laat de huisjes en de banner in het mal-
letje zitten en bewerk ze met distressinkt vintage 
photo. Stempel de tekst met Stazon stempelinkt. 
Stans de bloemetjes uit vilt en de blaadjes uit wit 
karton. Borduur de blaadjes met groen borduur-
garen. Plak in het hart van de bloem een plakpa-
rel. Knip de rondjes uit dessinpapier.

Zo maak je de wolkjes:
Teken op papier een wolkjesrand en knip deze uit. Leg het randje onderaan op je papier en bewerk dit 
met distressinkt stormy sky en een sponsje. Als het eerste randje gedaan is, leg je het wolkenrandje 
weer iets hoger. Werk zo door tot bovenaan.

Snijd uit hagelwit karton een dubbele kaart van 12 
x 16 cm. Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 
11,25 x 15,25 cm. Mat deze rechthoek op blauw 
karton. Maak met behulp van de naaimachine 
een stiksteekrandje. Snijd uit dessinpapier een 
rechthoek van 10 x 14 cm en een vierkant van 
9,25 x 9,25 cm. Stans uit donkerblauw karton het 
sierrandje en uit wit karton het vierkant. Borduur 
het randje met wit en het vierkant met rood bor-
duurgaren. Maak wolkjes volgens de algemene 
werkwijze. Plak lint over de breedte van de kaart 
en maak een strik. Knoop aan de strik een bedel. 

Stans uit nootbruin twee zeilbootjes en een ban-
ner. Laat de zeilbootjes en banner in het malletje 
zitten. Bewerk de zeilen van de boten met witte 
stempelinkt en de boot met distressinkt vintage 
photo, evenals de banner. Stempel de tekst met 
Stazon stempelinkt. Stans bloemetjes uit vilt en 
wit karton. Stans blaadjes uit wit karton. Borduur 
de blaadjes met groen borduurgaren.  Plak een 
plakparel in het hart van de bloem. Stempel de 
beer en kleur deze in. Knip het afdrukje uit en 
plak het op met 3D-kit. Druk de poststempels af.



CREATABLES 
In Europe
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
http://mypaperpasion.blogspot.nl/

Snijd van nootbruin karton driemaal een recht-
hoek van 12 x 16 cm. Maak gaatjes met de Bind 
it All of een gaatjestang. Doe de boekbindringen 
door de gaatjes. Bevestig aan de bladzijde een 
tabblaadje. De basis van het boekje is nu klaar.

Voorkant:
Snijd van zeegroen karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm en dessinpapier van 11 x 14 cm. Beïnkt 
de randen en plak de laagjes op elkaar. Snijd van 
dessinpapier de wereldbol en plak deze links bo-
ven aan de kaart. Stans van anjerwit karton de 
drie “torens”. Beïnkt ze en plak ze op de wereld-
bol. Stans van nootbruin karton het fototoestel, 
beïnkt het en plak dit verhoogd op de kaart. Snijd 
het kompas van dessinpapier en plak het samen 
met de fi lmstrip verhoogd op het fototoestel. 
Werk de kaart verder af met stempels, een charm 
en touw.

Binnenkant: pagina Engeland
Linkerpagina: 
Snijd van anjerwit karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm, van fi ëstarood karton 11 x 14 cm en 
van dessinpapier 10,5 x 13,5 cm. Beïnkt de randen 
en plak de laagjes eerst op elkaar en dan op de 
linkerkant van de pagina. Stans van een blocnote 
een tabblad, maak een paar scheurtjes en plak het 
op de kaart. Werk verder af met tickets en stem-
pels. 

Rechterpagina:
Snijd van zeegroen karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm en van dessinpapier 10,5 x 14 cm. Stans 
van dessinpapier een rechthoek met de post-
zegelstans. Beïnkt de randen en plak de laagjes 
op elkaar. Bevestig tussen de laagjes een ticket 
met een nietapparaat. “Niet” touw en lint aan de 
onderkant van de kaart. Plak het geheel op de 

rechterpagina. Stempel twee klokken van anjer-
wit karton en de Big Ben van fi ëstarood. Stans de 
wijzerplaat van anjerwit. Plak alles samen op de 
kaart. Werk verder af met stempels en een charm.

Binnenkant: pagina Frankrijk
Linkerpagina:
Snijd van anjerwit karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm, van fi ëstarood karton 11 x 14 cm en van 
dessinpapier 10,5 x 13,5 cm. Beïnkt de randen en 
plak de laagjes op elkaar en op de linkerkant van 
de pagina. Stans van een blocnote een tabblad, 
maak een paar scheurtjes en plak dit op de kaart. 
Werk verder af met tickets en stempels.

Rechterpagina:
Snijd van zeegroen karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm en van dessinpapier 11 x 14 cm. Stans 
van nootbruin een rechthoek met de postzegel-
stans. Bestempel met de landkaart. Stans van 
anjerwit twee kleine postzegels en plak die samen 
met het rode tabje op het dessinpapier. “Niet” 
touw en lint aan de rechterkant. Plak het geheel 
op de rechterpagina. Stans de Eiff eltoren van an-
jerwit en plak deze op. Werk verder af met stem-
pels en een charm.

Achterkant:
Snijd van zeegroen karton een rechthoek van 11,5 
x 14,5 cm en van fi ëstarood 11 x 14 cm. Stans van 
anjerwit karton een rechthoek met de postzegel-
stans. Bestempel de postzegel en plak deze op 
de achterzijde. Knoop tot slot nog wat lintjes en 
charms aan de boekbindringen.

Snijd uit hagelwit karton een dubbele kaart van 
14,5 x 14,5 cm. Snijd uit dessinpapier een vierkant 
van 13,75 x 13,75 cm en mat op donkerblauw kar-
ton. Maak met behulp van de naaimachine een 
stiksteekrandje. Snijd uit dessinpapier een vier-
kant van 11,5 x 11,5 cm en een rechthoek van 13,5 
x 6,5 cm. Plak over de breedte van de kaart twee 
stukjes lint, maak een strik en knoop een bedel 
aan de strik. Snijd uit nachtblauw karton een 
vierkant van 9 x 9 cm. Stans uit hagelwit karton 
een vierkant. Borduur de rand met rood borduur-
garen. Maak wolkjes volgens de algemene werk-

wijze. Teken grassprietjes. Stans uit nootbruin 
karton een bankje en een banner. Laat de banner 
in het malletje zitten en bewerk de banner met 
distressinkt vintage photo. Stempel de tekst met 
rode stempelinkt. Stans de bloemetjes uit vilt en 
de blaadjes uit wit karton. Borduur de blaadjes 
met groen borduurgaren. Plak een plakparel in 
het hart van de bloem. Stempel de beer en kleur 
deze in met kleurpotloden. Knip het afdrukje uit 
en plak het met 3D-kit op het bankje. Knoop aan 
de hengel een stukje touw met een visbedel. Druk 
de poststempels af.


