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TINY’S CRAFTABLES
Winter Wonderland
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
astridschipper.blogspot.nl/

Snijd een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm en 
drie enkele kaarten: groen 14,5 x 14,5 cm, kiezel 
14 x 14 cm en dessinpapier 13,5 x 13,5 cm. Snijd een 
gedeeltelijke cirkel uit het dessinpapier, maar laat 
daarbij de kerstman met kinderen in tact. Plak 
het plaatje achter de cirkel. Beïnk alle delen. Plak 

alle delen met het kant op de kaart. Stans/embos 
de laars uit rood en kiezelkarton en beïnk de kie-
zellaars in de mal. Knip de kiezellaars uit en plak 
deze op de rode laars. Werk de kaart af met hulst-
blaadjes, roosjes en een strik.

Snijd een strook kraftkarton van 15 x 19 cm en ril 
de vouwen op 2 en 4 cm. Snijd drie enkele kaar-
ten: groen 14,5 x 14,5 cm, kiezel 14 x 14 cm en des-
sinpapier 13,5 x 13,5 cm. Snijd twee stroken: groen 
5 x 14,5 cm en dessinpapier van 4,5 x 14,5 cm. 
Beïnk alle delen en plak ze met het kant op de 
kaart. Stans de mal uit kraftkarton en uit het 
plaatje en plak deze op een iets groter ovaal van 
kiezelkarton. Stempel de tekst op kiezelkarton en 
stans daarna de kleine passe-partoutmal uit. Stans 
de slee uit kraftkarton en knoop een stukje touw 
aan de slee. Plak alle delen op de kaart, inclusief 
de hulstblaadjes en roosjes. 

Snijd vier stroken karton: kraft 15 x 5cm, groen 
14,5 x 4,5 cm, kiezel 14 x 4 cm en dessinpapier 13,5 
x 3,5 cm. Plak ze op elkaar en daarna op het fl apje 
van de kaart. Stans de kerstman uit: rood, kiezel 
(2x), zwart en zalmroze karton. Knip het gezicht 
en handen uit zalmroze en plak ze op de rode 
kerstman. Knip de riem en laarzen uit zwart kar-
ton en knip de bontranden en snor en baard uit 
kiezelkarton. Knip uit het kiezelkarton nogmaals 
de snor en plak deze op met 3D- kit. Plak de kerst-
man op de kaart en werk de kaart af met een strik 
en bedel.

Snijd een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm en 
drie enkele kaarten: groen 14,5 x 14,5 cm, kiezel 
14 x 14 cm en dessinpapier 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
een strook dessinpapier van 13,5 x 7 cm. Beïnk alle 
delen en plak ze met het kant op de kaart. Stans 
de mal uit kiezelkarton en uit het plaatje en plak 
ze op een iets groter vierkant van groen karton 

en daarna op een groter vierkant van kraftkarton. 
Stempel de tekst op kiezelkarton en plak dat op 
een groter stukje rood karton. Plak de delen op 
de kaart. Stans/embos de wanten uit kiezel en uit 
rood karton. Knip de kiezelwanten uit en plak de 
delen op de rode wanten. Werk de kaart af met 
hulstakjes, kaasdoek, roosjes en een strik.

CHRISTMAS 
Vintage Style
  Kaarten gemaakt door Marjan van der Wiel
marjanvanderwiel.blogspot.nl/

Snijd een dubbele mosgroene kaart van 15 x 15 
cm. De enkele stukken karton zijn 9 x 13 cm en 15 
x 6,5 cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 8,5 
x 12,5 cm en 15 x 6 cm. Stans de benodigde mal-
len uit Brilliant karton . Beïnk alle randen van het 

gesneden en gestanste karton met distressinkt 
walnut stain. Plak alle delen volgens voorbeeld op 
de dubbelgevouwen kaart. Bevestig de strik van 
kant en seambinding met een brad. Werk de kaart 
af met scrapbloemen.

Snijd een dubbele anjerwitte kaart van 15 x 15 cm. 
De enkele stukken karton zijn 12,5 x 12,5 cm en 15 
x 5 cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 12 x 
12 cm en 15 x 4,5 cm. Stans de benodigde mallen 
uit Brilliant karton. Beïnk alle randen van het ge-
sneden en gestanste karton met distressinkt wal-
nut stain. Laat de gestanste kerstman in de stans 

zitten en veeg er met de blending tool overheen, 
zo krijgen de geëmboste delen een andere kleur. 
Plak alle delen volgens voorbeeld op de dubbel-
gevouwen kaart. Bevestig de strik van kant en 
seambinding met een brad. Plak de scrapbloemen 
op met 3D-kit. Werk de kaart af met rhinestones.



DECOUPAGE
Woodland Christmas
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
mypaperpasion.blogspot.nl/

Snijd een witte rechthoek van 12,5 x 17 cm en een 
nootbruine van 12 x 16,5 cm. Plak ze op elkaar. 
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 9,5 x 11,5 
cm. Plak deze links op de kaart. Plak het taart-
kleedje rechts op de kaart. Snijd uit dessinpapier 
een rechthoek van 3 x 17 cm. Plak deze samen met 
het lint op de kaart. Snijd een nootbruin vierkant 
van 7 x 7 cm en dessinpapier van 5 x 5 cm. Plak ze 
naar voorbeeld op de kaart. Snijd een hagelwitte 

tag van 5,5 x 7,1 cm. Gebruik het uiltje uit het 
knipvel en werk het op in 3D, bevestig het op de 
tag. Stempel de tekst, bewerk deze met frantage 
en plak hem verhoogd met 3D-kit op de kaart. 
Stans de sneeuwvlokken uit hagelwit karton en 
dessinpapier en plak ze op de kaart. Maak de 
kaart verder af met snowtex en houten sterretjes. 
Stempel een tekst op een strookje hagelwit kar-
ton en plak dit links op de kaart.

Snijd een dubbele lichtgroene kaart van 15 x 15 
cm. De enkele stukken karton zijn 10 x 11,5 cm en 
15 x 6 cm. Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 
9,5 x 11 cm en 14,5 x 5,5 cm. Stans de benodigde 
mallen uit Brilliant karton. Beïnk alle randen van 
het gesneden en gestanste karton met distress-
inkt walnut stain. Laat de wanten in de mal 

zitten en veeg er met de blendingtool overheen, 
zo krijgt het geëmboste gedeelte een andere 
kleur. Plak alle delen volgens voorbeeld op de 
dubbelgevouwen kaart. Bevestig de strik van 
kant en seambinding met een brad. Plak de scrap-
bloemen op met 3D-kit en werk de kaart af met 
rhinestones.

Snijd een nootbruin vierkant van 15 x 15 cm, een 
hagelwit vierkant van 14,5 x 14,5 cm en dessin-
papier van 14 x 14 cm. Plak ze op elkaar. Snijd uit 
dessinpapier een rechthoek van 7 x 12 cm. Plak 
deze op de kaart. Snijd een nootbruin vierkant 
van 10,5 x 10,5 cm en een hagelwit van 10 x 10 
cm. Plak ze op elkaar en daarna samen met een 
wondgaasje op de kaart. Stans de postzegel uit 

hagelwit, plak op nootbruin en knip hem met een 
klein randje weer uit. Bevestig het geheel schuin 
op de kaart. Stempel de postteksten. Stans de ar-
renslee uit dessinpapier en plak hem op de kaart. 
Knip het konijntje uit het knipvel en werk het op 
in 3D. Stempel de tekstbordjes, knip ze uit en plak 
ze samen met het konijntje op de kaart. Werk de 
kaart af met snowtex, sterren en een tekst.

Snijd een nootbruine rechthoek van 12,5 x 17 cm, 
een hagelwitte van 12 x 16,5 cm en uit dessinpa-
pier 11,5 x 16 cm. Plak ze op elkaar. Snijd uit des-
sinpapier een rechthoek van 10,5 x 13 cm en plak 
deze op de kaart. Stans de grote sneeuwvlok uit 
nootbruin karton en plak deze rechts boven in de 
hoek. Stans de postkaart tweemaal uit hagelwit 
karton en bewerk deze met de tekststempels. 

Stans de kleine postzegel uit het knipvel en hagel-
wit karton en plak deze op. Strik een touwtje met 
een charm om de postkaarten en plak ze op de 
kaart. Stans een nootbruine envelop en plak deze 
links onder op de kaart. Stempel/kleur de afbeel-
ding, knip uit en plak deze verhoogd op de kaart. 
Werk de kaart af met sneeuwvlokken, plakparels 
en snowtex.

ELINE’S COLLECTABLES
Advent
Gem  aakt door Irma de Vries 
irma-scrapkaarten.blogspot.nl/

Gebruik 24 cd’s voor de adventkalender en plak ze 
per twee aan elkaar. Dit wordt je basis.
Stans 24 envelopjes uit kraftkarton, beïnk de 
randjes met distressinkt walnut stain en plak ze in 
elkaar. Stans de binnenwerkjes van de envelopjes 
uit dessinpapier, beïnk de randjes weer met wal-
nut stain en plak ze in de envelopjes.
Stempel de cijfers 1 t/m 24 op dessinpapier en 
kaartenkarton en knip ze uit.
Stempel teksten op labeltjes en stukjes dessinpa-
pier.
Stans 24 keer de grootste Craftable ster uit kaar-

tenkarton van verschillende kleuren en stans de 
kleinere stervorm ook 24 keer uit dessinpapier. 
Beïnk de randen hier en daar wat met distressinkt 
walnut stain.
Stans een paar keer de Xmas Collectable en San-
ta’s Sleigh Collectable uit kraftkarton en bewerk 
ze met distressinkt walnut stain.
Stans takjes uit twee tinten groen papier en stem-
pel met zwarte inkt een aantal wegwijzerbordjes 
op kraftkarton en knip deze uit.
Bestempel met zwarte inkt een aantal envelopjes 
en sterren met de postzegelstempel van Collecta-



CREATABLES
Winterfun
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.nl

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 14,75 x 
14,75 cm. Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm en 
mat dit op kraftkarton. Snijd een hagelwitte 
rechthoek van 13 x 10 cm, bewerk deze met de 
embossingfolder. Snijd een hagelwitte rechthoek 
van 13 x 11,5 cm en van 13 x 9,5 cm. Stans aan de 
bovenkant LR0283 (horizon pinetrees).  Stans 
deze rand nog twee keer uit mosgroen karton en 
knip de boompjes los. Plak de groene op de witte 
boompjes. Stans LR0282 (arch) uit hagelwit kar-
ton. Laat de poort in het malletje zitten en breng 
distressinkt stormy sky aan. Stans de pinguïns 

(COL1331) uit kraftkarton, hagelwit, oranje en 
donkerbruin karton.

Stans uit hagelwit karton twee keer CR1225 
(sneeuwvlok) en uit kraftkarton een knoop.

Plak achter de pinguïns een stuk tekstlint over de 
breedte van de kaart.  Plak de pinguïns met 3D-kit 
verhoogd op de kaart. Strik met een stukje touw 
belletjes aan de knoop. Plak houten sterretjes en 
sneeuwbolletjes op de kaart. Werk de kaart af 
met snowtex.

Algemeen
Bewerk de randen van het hagelwitte karton en het dessinpapier met distressinkt stormy sky.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 14 x 14 
cm. Snijd uit kraftkarton een vierkant van 13,75 x 
13,75 cm en uit dessinpapier een vierkant van 13,5 
x 13,5 cm en 11,75 x 11,75 cm. Snijd uit dessinpapier 
een rechthoek van 13 x 6 cm. Snijd een hagelwit 
vierkant van 10 x 10 cm, bewerk het met de em-
bossingfolder en mat het op kraftkarton. Snijd 
twee hagelwitte rechthoeken van 10 x 8,5 cm; 
stans uit beide LR0283 (horizon pinetrees).

Stans LR0283 twee keer uit mosgroen karton, 
knip de boompjes los en plak ze op de witte 
boompjes. Stans LR0282 (arch) uit hagelwit kar-
ton. Laat de poort in de mal zitten en bewerk 
hem met distressinkt stormy sky. Stans de pingu-

ins (COL1331) uit nachtblauw, hagelwit, donker-
bruin en oranje karton. Plak ze achter de poort. 
Knip de poort op maat. Stans COL1332 (snowman) 
uit hagelwit, kraft, oranje, donkerbruin,  fi ësta-
rood en kerstgroen karton. Stans de sjaal en de 
rand van de hoed uit dessinpapier. Stempel de 
tekst op hagelwit karton en knip er een banner 
van. Knip uit kraftkarton een banner van dezelfde 
maat als de hagelwitte. Stans een hagelwitte 
sneeuwvlok, laat hem in het malletje zitten en 
veeg er met distressinkt stormy sky overheen. 
Stans een knoop uit kraftkarton en strik er met 
touw twee belletjes aan. Plak sneeuwbolletjes op 
en werk de kaart af  met snowtex.

ble COL1337.
Versier de cd’s met de sterren, envelopjes, takjes, 
nummers en andere losse versieringen en plak 
deze vast. Stempel de postzegelstempel en de 
wolkjes van de Collectables met zwarte en witte 

inkt op de versierde cd’s. 
Bevestig belletjes aan scrappersfl oss en de cd’s en 
werk de adventkalender af met rode en groene 
strikjes en chocolaatjes.

Snijd een hagelwitte rechthoek van 16,5 x 24 cm, 
teken het patroon na, snijd en ril op de lijnen 
waar aangegeven.
Voor de rechterzijde van de kaart:
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 7,75 x 
11,25 cm en mat deze op kraftkarton.
Snijd uit ijsblauw karton een rechthoek van 7 x 8 
cm en bewerk deze met de embossingfolder.
Snijd uit hagelwit karton een rechthoek van 7 x 9 
cm en stans LR0283 (horizon pinetrees).
Stans uit mosgroen karton LR0283 en twee keer 
LR0136 (dennenboom). Knip de kleine boom-
pjes los en plak ze op de witte boompjes. Stans 
COL1332 (snowman) uit hagelwit, oranje, don-
kerbruin, kraft, fi ëstarood, mosgroen, kerstgroen 
karton en dessinpapier.
Voor de linkerzijde van de kaart:

Snijd uit dessinpapier drie rechthoeken: twee 
van 7,5 x 2,5 cm en  één van 7,5 x 5,5 cm. Mat ze 
op kraftkarton. Stans uit hagelwit karton een 
sneeuwvlok, laat deze in de mal zitten en breng 
distressinkt stormy sky aan. Stempel de tekst en 
knip een banner, knip eveneens een banner uit 
dessinpapier. Stans een knoop uit kraftkarton en 
strik er met touw twee belletjes aan.
Stans LR0283 (horizon pinetree) uit hagelwit en 
mosgroen karton. Knip de boompjes los en plak 
ze op de witte boompjes. Snijd een ijsblauwe 
rechthoek van 7,25 x 5,25 cm en bewerk deze met 
de embossingfolder. Stans LR0284 (horizon win-
tervillage) uit hagelwit. Plak achter de raampjes 
narcisgeel en nachtblauw karton. Versier de kaart 
met sneeuwbolletjes, snowtex en houten ster-
retjes.



Snijd een dubbele grasgroene kaart van 13 x 13 cm. 
Stans een vierkant, een vierkant met ‘slordige’ 
rand en twee labels uit dessinpapier. Stans de fi -
guren uit de verschillende kleuren Papicolor kaar-
tenkarton. Embos de ster en bewerk deze met 
blauwe stempelinkt en transparante embossing-
poeder. Embos de gestanste fi guren en bewerk ze 
met witte stempelinkt en witte embossingpoeder. 
Stempel de tekst op de kaart en bewerk deze met 
zwarte stempelinkt en transparante embossing-

poeder. Bewerk alle randen van het papier met 
blauwe stempelinkt en een blending tool. Maak 
in het vierkant met de ‘slordige’ rand een snijlijn, 
waar de labels ingeschoven kunnen worden; let 
op, dat je geen lijm aanbrengt op de plek waar 
de labels ingeschoven moeten worden. Plak alles 
volgens voorbeeld op de labels en de kaart. Plak 
de ster vast met 3D-kit.

Snijd een dubbele kerstrode kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd een vierkant van 14 x 14 cm uit des-
sinpapier. Stans de fi guren uit de verschillende 
kleuren Papicolor kaartenkarton. Stans de rij 
huisjes uit blauw dessinpapier. Bewerk de bomen 
en de bomenrijen met witte stempelinkt en witte 
embossingpoeder. Stempel de tekst op de kaart 

en bewerk deze met zwarte stempelinkt en trans-
parante embossingpoeder. Bewerk alle randen 
van het papier met witte stempelinkt en witte 
embossingpoeder. Plak alles volgens voorbeeld op 
de kaart. Plak de bomen, het hertje en de huisjes 
vast met 3D-kit.

JINGLE BELLS
Horizons
Kaar ten gemaakt door Hennie Barendregt
hensmade.blogspot.nl

Snijd een dubbele kerstrode kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd een vierkant van 14 x 14 cm uit des-
sinpapier. Stans de fi guren uit de verschillende 
kleuren Papicolor kaartenkarton. Stans de bo-
menrij uit dessinpapier met de kerstmannenrand, 
beplak de blauwe bomen met groene bomen. 
Embos de gestanste vormen en bewerk ze met 
witte stempelinkt  en witte embossingpoeder (zie 

algemeen). Embos de sterren en bewerk ze met 
blauwe stempelinkt en transparante embossing-
poeder. Stempel de tekst op de kaart en bewerk 
deze met zwarte stempelinkt en transparante em-
bossingpoeder. Bewerk alle randen van het papier 
met witte stempelinkt en witte embossingpoeder. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart. Plak de 
bomen, de hertjes en de sterren vast met 3D-kit.

Algemeen
Bewerk de geëmboste delen met stempelinkt en een blending tool als ze nog in de 
mal zitten. Bestrooi de nog natte inkt met embossingpoeder en verwarm dit. 


