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Kaarten gemaakt door Elly van Trappen   
www.t-scrap-ateljeetje.blogspot.com
www.mijnwebwinkel.nl/winkel/tscrapateljeetje

Snijd van wit karton een vierkant van 27 x 27 cm. 
Snijd er linksonder een hoek uit van 13,5 x 13,5 cm. 
Ril de fl ap die rechtsonder overblijft op 13,5 cm, 
zodat deze naar boven gevouwen kan worden, 
en snijd er aan de bovenkant 2 cm af.  Vouw het 
linkerdeel van de kaart achter het rechtdeel, zo 
vorm je een dubbele kaart. Snijd dessinpapier van 
13 x 13 cm en plak dit op de kaart. Snijd voor de 
fl ap een stuk dessinpapier van 13 x 11 cm. Pons 
of snijd uit de witte fl ap een halve cirkel. Doe dit 
ook bij het dessinpapier, maar nu 0,5 cm groter. 

Stempel de tekst op sheet en zet deze met brads 
vast op de fl ap. Stans het huisje uit, pons een 
gaatje aan de bovenkant van de fl ap en knoop 
het huisje met een bedeltje vast. Plak de fl ap aan 
beide zijden met dubbelzijdig tape vast aan de 
ondergrond, zodat een pocket ontstaat. S  nijd uit 
kraftkarton een label van 14 x 18 cm en versier 
deze met restjes dessinpapier, ribbelkarton, touw, 
kant en brads. Stempel een tekst op wit karton, 
snijd een stukje sheet dat rondom iets groter is en 
niet ze samen op de label.

Neem als basis een stuk stevig karton van 15 x 15 
cm. Snijd uit ribbelkarton een vierkant van 14 x 
14 cm en uit dessinpapier een vierkant van 13 x 13 
cm. Snijd uit het dessinpapier met tekst een recht-
hoek van 14 x 9,5 cm. Ruw alle randen op en be-
werk deze met distressinkt. Plak alles op het rib-
belkarton.  Verf de triplex-vlaggetjes eerst blauw, 
ga er daarna slordig met witte verf overheen en 
bewerk ze dan met distressinkt. Knoop ze met 
cardmakers’ rope vast aan een stukje touw en zet 
dit aan de achterkant van het ribbelkarton vast. 
Stans een hart uit ribbelkarton en transparante 

sheet, stempel de tekst op het sheet en niet ze op 
elkaar vast. Verf twee triplex-labels wit en bewerk 
ze met distressinkt. Stans wat kleinere hartjes 
uit, maak van dit alles een mooie compositie en 
plak het vast. Plak het geheel op de ondergrond 
van stevig karton. Rimpel een strook kant en plak 
deze vast aan de onderkant van het karton. Plak 
hier bovenop een stuk rozenlint. Maak bovenin 
twee gaatjes en haal hier een stuk lint en kant 
doorheen en knoop dit vast, zodat het geheel op-
gehangen kan worden.

Snijd een dubbele blauwe kaart van 15 x 15 cm. 
Plak hierop wit karton van 14,5 x 14,5 cm. Snijd uit 
het dessinpapier met de luikjes een vierkant van 
14 x 14 cm, maar wel zo dat de vier luikjes precies 
in het midden komen. Snijd dit vierkant precies op 
de naad van de middelste twee luikjes doormid-
den. Je hebt nu twee delen met twee luikjes. Ril 
beide delen precies over de naad van twee luikjes. 
Plak beide delen met luikjes op de ondergrond, 
let op dat de luikjes nog open moeten kunnen, 
dus plak alleen het uiterste linkse en rechtse deel 
vast! De beide delen moeten precies in het mid-
den op elkaar aansluiten. Aan de binnenkant van 
de luikjes komt een stuk dessinpapier van 13,5 x 3 
cm, meet dit nog wel even goed na. Plak aan de 

binnenkant op het witte karton een stuk dessin-
papier van 13,5 x 7,5 cm. Stans een hart uit blauw 
karton en transparante sheet, stempel er de tekst 
op, maak ook onderin het hart een gaatje en rijg 
er lint doorheen. Knoop dit om de kaart vast aan 
de binnenkant. Stans een hart uit blauw karton, 
en eentje uit wit karton, knip van het witte hart 
de buitenrand af. Stempel de tekst. Teken de 
stans van het hart na op kraftkarton en knip deze 
uit. Plak deze drie harten op elkaar, pons er een 
gaatje in, knoop er met een stukje touw een bedel 
aan en plak ze half op het linkerluikje. Werk de 
kaart af met een getekend stiksteekje en knoop er 
lint omheen, zodat de kaart sluit.



COLLECTABLES 
Cling Stamps
Kaar ten gemaakt door Hennie Barendregt
http://hensmade.blogspot.com

Snijd een dubbele ijsblauwe kaart van 13 x 13 cm. 
Stans uit dessinpapier een vierkant, een vierkant 
met slordige rand, de outfi t en twee stukjes van 
een label. Stans de voetbal uit aquarelpapier. 
E  mbos en kleur de gestanste motieven. Stempel 
de tekst op de stukjes van het label, embos en 
kleur deze ook in. Stans en embos de beker uit 

zilverkarton. Bewerk alle randen van het papier 
met distressinkt en een blending tool. Plak alles 
volgens voorbeeld op de kaart. Plak de voetbal, de 
beker en de outfi t op met 3D-kit. Span een lijntje 
over de kaart en maak van bruin kaartenkarton 
kleine knijpertjes.

Stans drie vierkanten met slordige rand, één uit 
dessinpapier en twee uit ijsblauw kaartenkarton. 
Maak in het vierkant van dessinpapier een snijlijn, 
waar de labels ingeschoven kunnen worden. Plak 
een vierkant van kaartenkarton achter het eerste 
vierkant, let op dat je geen lijm smeert op de plek 
waar de labels ingeschoven moeten worden. Leg 
ze op elkaar, stans er twee gaatjes in en maak ze 
met een stukje bindtouw aan elkaar vast. Stans 
twee labels, een ticket en een broekje uit dessin-

papier. Stans de voetbal uit aquarelpapier. Embos 
en kleur al deze gestanste motieven. Stempel de 
tekst en cijfers, bestrooi de nog natte inkt met 
embossingpoeder en verwarm het. Stans en em-
bos de beker uit zilverkarton. Stempel Don drie-
maal op aquarelpapier, kleur hem in en maak een 
3D-afbeelding. Bewerk alle randen van het papier 
met distressinkt en een blending tool. Plak alles 
volgens voorbeeld op de kaart. 

Snijd een dubbele azuurblauwe kaart van 13 x 13 
cm. Stans een vierkant, een vierkant met slordige 
rand, twee labels en de outfi t uit dessinpapier. 
Stans de voetbal uit aquarelpapier. Embos de 
gestanste motieven en kleur ze in. Stempel de 
teksten en cijfers, bestrooi de nog natte inkt met 
de embossingpoeder en verwarm het. Stans en 
embos de beker uit zilverkarton. Stempel Don 

op aquarelpapier, kleur hem in en knip hem uit. 
Snijd het vierkant met de slordige rand door, plak 
beide delen op de kaart, rijg een stukje bindtouw 
door de gemaakte gaatjes, maak ze vast met een 
strikje. Bewerk alle randen van het papier met 
distressinkt en een blending tool. Plak alles vol-
gens voorbeeld op de kaart. Plak de voetbal op 
met 3D-kit.

Embossen en inkleuren
Embos de gestanste motieven en kleur ze met stempelinkt en een blending tool als ze nog in de stans 
zitten.  Haal ze uit de stans en bestrooi de nog natte inkt met transparante embossingpoeder. Ver-
warm dit met een heat tool of boven de broodrooster.

PETRA’S CREATABLES
Elegant designs
Kaarten gem  aakt door Petra van Dam 
http://www.hobbykaartenpetra.nl

Stans  het volgende en bewerk het champagne 
karton met distressinkt. 

Foto 1:

- Met LR0279 eenmaal uit champagne (snijd het 
midden open) en eenmaal uit (kerk) dessinpapier. 
Zet de rand met 3D-kit vast.

- Met LR0280 driemaal uit champagne  karton en 
eenmaal uit  (rozen) dessinpapier. Snijd uit één 
(champagne) motief het midden met de hand uit. 
Zet de rand met 3D-kit vast op dessinpapier met 
rozen.

Volg de stappen van de foto’s 1/m 4. Zet het vol-

gens voorbeeld vast. Let op: zie foto 4. Zorg er-
voor dat de twee gaatjes precies op elkaar komen. 
Deze zijn op de foto aangegeven met een pijl.

Leg het geheel op ravenzwart karton. Leg de mal 
op het embossingpatroon en trek rondom de 
omtrek na en snijd het uit met een mesje. Zet het 
ravenzwarte karton met 3D-kit vast achter het 
champagne karton.

Neem het patroon van de standaard over op 
mica. Ril de standaard 1 cm vanaf onderen. Maak 
onderaan op de vouw een snede van 1 cm. Vouw 
de standaard in model. Plak onder linnen kant 
vast. Stans LR0279 uit ravenzwart karton volgens 



voorbeeld. Snijd het midden uit. Zet de sierrand 
met 3D-kit bovenaan in het midden aan de ach-
terkant van de kaart vast. Laat de 3D-kit goed 
drogen. Neem de mica-standaard en hang de 
kaart op de punt ervan.

Stans het hartje tweemaal uit vellum en strik er 
een lintje door.



Foto 1:
- Stans met LR0279 de grootste rand uit cham-
pagne karton, de opvolgende rand uit (kerk) des-
sinpapier en champagne karton (snijd het midden 
van het champagne motief open). Zet de rand 
met 3D-kit vast.

- Stans met LR0280 de beide hoeken tweemaal 
uit champagne karton en het frame eenmaal uit 
vellum. 

Foto 2:
Neem saharabruin karton (A4-formaat). Vouw 
vanaf links: op 8 cm een bergvouw en op 8,2 cm 
een dalvouw. Er blijft 13,5 cm over.  Ril (de hele 
breedte) op 5,3 cm vanaf onderen. Maak onder-
aan op de vouw tweemaal een snede van 5,3 cm. 
Snijd linksonder een hoek uit (5,3 x 8 cm). Vouw 
de eerste fl ap naar binnen en de tweede fl ap naar 
achteren.
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Snijd het volgende:

Voorkant kaart  (links op de foto):
- champagne 15,3 x 8 cm
- lichtblauw 14,4 x 7,6 cm
- dessinpapier 14,2 x 7,5 cm

- Zet de teruggevouwen fl ap aan de boven- en 
onderkant vast. Laat het midden open.
- Snijd het rozendessinpapier uit blok PK9092 
langs de krullen volgens voorbeeld uit. Plak het 
op de voorkant van de kaart.

Binnenkant kaart (rechts op de foto)
- champagne 15,3 x 13 cm. Ze  t achter het cham-
pagne kant linnen kant vast.
- dessinpapier 14,8 x 12,5 cm

Binnenkant kaart( pijl op de foto)
- champagne 11 x 7,7 cm en 5 x 7,7 cm
- dessinpapier 11 x 7,7 cm en 4,5  x 7,7 cm

Vouw de fl ap naar binnen en zet deze aan de zij-
kanten vast. Laat het midden open.

Plak onderaan op de voorkant van de kaart de 
gestanste krulhoek. Zet het ovaal vast. Bewerk de 
klok in 3D.

Achterkant kaart
- dessinpapier 11 x 13 cm en 5 x 13,5 cm. Versier de 
fl ap met linnenkant. Vouw de fl ap naar binnen en 
zet hem aan de zijkanten vast. Laat het midden 
open. Plak aan de bovenkant aan weerskanten de 
hoeken vast.



Stans de volgende motieven en bewerk het cham-
pagne karton met distressinkt. 

- Stans LR0279 1x uit vellum en 2x uit champagne 
karton.
- Stans LR0280 3x uit vellum en 6x uit champagne 
karton. Snijd het midden (met de hand) uit het 
champagne karton.
- Stans met LR0281 de hoek met rozen uit cham-
pagne karton.

Voorkant kaart: zet champagne karton met 3D-
kit vast op vellum. Laat het goed drogen. Wacht 
nog met het vastzetten van het champagne kar-
ton voor de achterkant. 

Zet de voorkant van de kaart volgens voorbeeld 
vast. 

Tip: gebruik hierbij de hokjes van je snijmat. Vel-
lum schijnt door, zodat je precies kunt zien/meten 
dat beide zijkanten spiegelbeeldig recht komen te 
zitten.

Begin met de twee zijkanten (nr. 1).
Zet de punt bovenaan achter vast (nr. 2). 
Plak het frame (nr. 3) in het midden vast.

Zet onderaan als laatste de rozenhoek achter 
vast. Plak aan de achterkant crèmekleurig kant.

Werk de achterkant netjes af.
1. Begin onderaan met de rozenhoek.
2.   Zet de punt bovenaan vast op vellum.
3. Zet het frame aan weerskanten vast. Laat het 
goed drogen.
4. Neem de standaard over op mica en plak dit 
met 3D-kit achter de kaart. Laat het weer goed 
drogen.

De kaart staat los op het vierkant. Stans LR0234 
1x uit dessinpapier en 1x met twee vierkanten te-
gelijk uit champagne karton. Het kleine vierkant 
stanst nu het midden van het grote vierkant uit. 
Zet de champagnekleurige rand vast op het des-
sinpapier.

Cadeaulabel:
Stans het hartje uit dessinpapier en CR1211 en 
LR0273 uit champagne karton. Maak bovenaan in 
het envelopje een gaatje voor het koord.



FELT & COLLECTABLES
Pinguïns & Snowmen
Pinguïnfamilie gemaakt door Marianne Perlot
www.mariannedesign.nl

  Nodig
Pinguïnmal in 2 maten (COL1331)
Wolvilt: wit, 2 tinten roze, 2 tinten blauw, 
donkergrijs en oranje
Lintjes
Parelkraaltjes (2 maten)
Gouddraad
DMC-garen in de kleuren van het roze en blauwe 
vilt
Fiberfi ll
Collall viltlijm

Stans de delen uit wolvilt. Naai de voor- en ach-

terkant van de pinguïn met een festonsteekje en 
twee draadjes DMC-garen (in de kleur van het 
vilt) aan elkaar. Laat een kleine vulopening open. 
Vul het lijfje met fi berfi ll en sluit de opening. Plak 
het witte front op de voorkant en plak de oogjes, 
snavel en pootjes vast. Wil je een strikje maken, 
dan kun je dat het beste vastnaaien voordat je het 
witte front vastplakt. De aan- en afhechtdraadjes 
van de parelkettingen van moeder en dochter kun 
je verbergen onder de vleugels. Plak die dus als 
laatste vast. Bevestig een koordje op het hoofd 
van de pinguïns en je kunt je hele familie in de 
kerstboom hangen.  



Stans de sneeuwman en kerstboompjes uit wol-
vilt en naai ze met kleine steekjes op de voorkant; 
festonneer rond de sneeuwman. Zet vervolgens 
het tasje in elkaar, doe dit met een festonsteek 
en twee draadjes borduurzijde. Maak de hengsels 
eraan en naai de knoopjes vast.

 Stans voor de sleutelhanger alle onderdelen van 
de sneeuwman. Naai voordat je de sneeuwman in 
elkaar zet, de sjaal, de neus, de oogjes, het kerst-
boompje en de hulstblaadjes met kleine steekjes 
vast. Festonneer langs de randen en doe er vul-
ling in. Bevestig tot slot de sleutelhanger. 

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 14 x 14 
cm met de vouw aan de bovenkant. Stans de mal 
uit dessinpapier en mat deze vervolgens op ha-
gelwit karton van 12,5 x 12,5 cm en dessinpapier. 
Snijd een strook dessinpapier van 4,5 x 14,8 cm 
en bevestig deze op hagelwit karton. Stempel 
een afdrukje, kleur het in, prik gaatjes langs de 

randen en mat het op hagelwit karton. Stans het 
label uit hagelwit karton en bewerk het met de 
embossingfolder. Strik een organza lint. Stempel 
een tekst op de houten labeltjes en bevestig ze 
met twine aan de strik. Werk de kaart af met 
gestanste takjes, roosjes en houten knoopjes met 
twine erdoor gestrikt.

Verwijder het glas uit het fotolijstje en vervang 
dit door hagelwit kaartenkarton. Plak in iedere 
opening een rechthoek van ijsblauw vilt, gestanst 
met mal CR1223. Stans alle onderdelen van de 
pinguïns uit vilt en versier de voorkant van de 
pinguïns met lovertjes en kraaltjes. 
Naai rondom met twee draadjes borduurzijde 
een festonsteek en vul ze op vlak voor het laatste 

stukje dichtgenaaid wordt. Plak het snaveltje en 
de pootjes vast. Stans de kerstbomen en sneeuw-
sterren uit vilt, versier ze ook met lovertjes, 
kraaltjes en knoopjes. Bevestig alles met een lijm-
pistool op het fotolijstje. Plak tot slot het pom-
pomband langs de randen van het lijstje en plak 
hier en daar een glitterpompom vast.

Snijd een dubbele ijsblauwe kaart van 14 x 28 cm. 
Ril een gedeelte op 7 cm en maak een bergvouw. 
Snijd ijsblauw karton van 14 x 14 cm en bevestig 
het op het omgevouwen gedeelte zodat een ea-
selkaart ontstaat. Stans de mal uit hagelwit en 
ijsblauw karton, bevestig de uitgestanste delen 
iets verspringend op elkaar. Pons of stans zes 
rondjes uit dessinpapier. Bevestig een touwtje 
tussen twee rondjes en plak parels in het midden. 
Maak gaatjes in de bovenkant van de uitgestanste 
motieven en strik er een touwtje door. Bevestig 
het rondje met het touwtje door de gaatjes en zet 
ze vast aan de achterkant. 

Plak de rondjes niet vast; laat ze bungelen. Be-
vestig de gestanste delen op dessinpapier van 12,5 

x 12,5 cm en mat ze op wit. Stans een ronde af-
beelding uit en mat deze op een ijsblauwe cirkel. 
Maak een gaatje aan de zijkant en strik een lintje. 
Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en mat dit op 
wit. Bevestig het op de onderkant van de kaart. 
Stans een label uit wit en ijsblauw karton en be-
vestig ze verspringend op elkaar. Stempel een 
tekst; knoop er een stukje lint met touwtje door. 
Stempel een tekst op het houten label en bevestig 
het met touw aan het lint. Stans de sneeuwman 
uit ijsblauw en wit karton, bevestig de delen op 
elkaar en laat een klein stukje ijsblauw uit steken. 
Werk de kaart af met hulsttakjes en plakparels. 
Bevestig plakparels op de onderkant van de kaart, 
zodat het bovengedeelte van de kaart hier tegen-
aan rust.

Tasje en schilderij gemaakt door Jolanda Elderman
http://jolandacreablog.blogspot.nl

FELT & COLLECTABLES
the Snoesjes
Kaarten gem  aakt door Wybrich van der Roest
http://wybrichspapercards.blogspot.com
http://thesnoesjes.blogspot.nl

S  nijd een dubbele azuurblauwe kaart van 14 x 14 
cm met de vouw aan de bovenkant. Snijd dessin-
papier van 12,5 x 12,5 cm en mat dit op hagelwit 
karton. Stans de mal uit hagelwit karton en be-
werk dit met de embossingfolder. Stans het label 
uit hagelwit karton, stempel een tekst, strik or-

ganza lint met waxkoord en bevestig een charm. 
Knip de afbeelding uit het knipvel en werk deze 
op in 3D. Werk de kaart verder af met gestanste 
blaadjes. Stans twee bloemen en bevestig er pa-
pieren roosjes op.



Snijd enkel karton van 15 x 17 cm en ril dit op 15 
cm en 16 cm. Snijd twee enkele vierkanten van 
15 x 15 cm en ril deze allebei op 13 cm en 14 cm. 
Snijd ze beide schuin af. De rand wordt 14,5 x 6 
cm. Snijd voor de binnenkaart het karton van 14,5 
x 16,5 cm. Snijd twee stukken dessinpapier van 
12,5 x 14,5 cm en snijd ze beide weer schuin af. 
De rand van het dessinpapier wordt 14,5 x 5,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 16 cm voor de bin-
nenkaart. Stans uit Brilliant karton de benodigde 

motieven. Het hartje is uit azuurblauw gestanst. 
Beïnk alle delen van het gesneden en gestanste 
karton. Plak als eerste de buitenkaart in elkaar 
en plak daarna alle delen volgens voorbeeld op. 
Bevestig de strik van kant en seam binding  met 
een brad op de binnenkaart. Werk de kaart af met 
scrapbloemen.

Zie stappenfoto’s op Marjan’s blog.

Snijd een dubbele fi ëstarode kaart van 15 x 15 cm 
en een rechthoek van 15 x 6 cm. Het hagelwitte 
karton is 14,5 x 14,5 cm. Snijd dessinpapier van 
14 x 14 cm en 15 x 5,5 cm. Stans uit het Brilliant 
karton de benodigde motieven. Beïnk alle randen 
van het gesneden en gestanste karton. Plak daar-

na alle delen volgens voorbeeld op elkaar. Maak 
een strik van kant en seam binding en prik door 
de knoop van de strik een brad en zet deze op de 
kaart vast. Bevestig de scrapbloemen met wat 3D-
kit. Werk de kaart af met Ice Rhinestones.

DECOUPAGE SHEETS
Jingle Bells
  Kaarten gemaakt door Marjan van der Wiel
http://marjanvanderwiel.blogspot.nl/

Snijd een dubbele lila kaart van 15 x 15 cm en een 
hagelwit vierkant van 14,5 x 14,5 cm. Snijd des-
sinpapier van 13 x 13 cm. Stans uit Brilliant karton 
de benodigde motieven. Beïnk alle randen van 
het gesneden en gestanste karton. Plak de twee 
uitgestanste hoeken op het bovenste en onderste 

deel van het plaatje, plak het geheel op lila karton 
en knip dit iets groter uit. Plak alle delen volgens 
voorbeeld op de kaart. Bevestig de strik van kant 
en seam binding met een brad op de kaart. Werk 
de kaart af met scrapbloemen.


