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ELINE’S STAMPS
Snow & Ice
Kaarten gemaakt door Wilga van ‘t Zelfde
mypaperpasion.blogspot.nl

Snijd een hagelwit vierkant van 15 x 15 cm en des-
sinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Stans een sierrandje 
uit sneeuwpapier. Plak de laagjes op elkaar met 
het sierrandje ertussen. Snijd twee hagelwitte 
rechthoeken van 7,5 x 13 cm en uit dessinpapier 
twee rechthoeken van 7 x 12,5 cm. Plak ze op el-
kaar en daarna op de kaart. Stans/embos het raam 
uit hagelwit en kerstrood, plak ze iets verspron-
gen op elkaar. Plak dessinpapier achter het raam. 
Plak het raam op de kaart met een stukje wond-

gaas erachter. Bevestig onder het raam een stukje 
pompomlint. Stempel het meisje, kleur in en knip 
uit. Stempel het meisje nogmaals op dessinpapier, 
knip broek en trui uit en plak deze op de gestem-
pelde afdruk. Plak het meisje met 3D-kit verhoogd 
in het raam. Stans de hoek uit hagelwit karton, 
stempel de tekst en plak in de linkerbovenhoek. 
Maak een compositie van de oprolroosjes en 
swirls. Maak de kaart verder af met een sneeuw-
vlok, plakparels en snow tex. 

Snijd een ijsblauw 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 
van dessinpapier een rechthoek van 5 x 15 cm 
en 10,5 x 11 cm. Plak ze op de kaart. Stans de 
grote sneeuwvlok uit hagelwit en plak deze in de 
rechterbovenhoek. Bevestig een stukje lint met 
nietjes onder op de kaart. Stans een hagelwit 

tabblaadje, stempel de afbeelding en kleur in. 
Stans een ijsblauw tabblaadje. Bevestig beide tab-
blaadjes op de kaart. Stans een ijsblauwe hoek en 
plak deze rechts onder op de afbeelding. Knip een 
hagelwitte banner, stempel de tekst en plak in de 
linkerbovenhoek. Maak de kaart af met sneeuw-
vlokken, sterren, een knoopje en lint, snow tex en 
frantage.

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 de laagjes op elkaar. 
Snijd een hagelwitte rechthoek van 7,5 x 15 cm en 
dessinpapier van 7 x 15 cm. Plak ze volgens voor-
beeld op de kaart. Stans twee hagelwitte hoekjes 
en plak ze volgens voorbeeld op de rechthoek. 
Stempel de tekst. Stans de grote sneeuwvlok uit 

dessinpapier. Plak ze samen met het taartkleedje 
in de rechterbovenhoek. Stans een hagelwit tab-
blaadje, bestempel het met muzieknoten, plak op 
de kaart. Bevestig het lint samen met het pomp-
omlint op de kaart. Stempel het meisje, kleur in, 
knip uit en plak haar op de kaart. Werk de kaart 
af met sneeuwvlokken,een charm en snow tex.

DON & DAISY 
Wintertime
Kaarten gemaakt door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.nl

Snijd uit kraftkarton een dubbele kaart van 14,5 
x 14,5 cm. Snijd uit dessinpapier twee vierkanten: 
13,75 x 13,75 cm en 11,75 x 11,75 cm, mat beide op 
hagelwit karton.
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 12,5 x 6 
cm, plak deze onder het vierkant van 11,75 x 11,75 
cm, samen met een stukje wondgaas. Snijd uit ha-
gelwit karton een vierkant van 11 x 11 cm, bewerk 
de bovenste helft met de embossingfolder. Stans 

LR0283 (horizon pinetrees) uit hagelwit en mos-
groen karton, knip de mosgroene boompjes los en 
plak ze op de witte boompjes.
Stans het tabblaadje (COL1315) uit dessinpapier 
en aquarelpapier. Stempel Don op aquarelpapier 
en maskeer daarna de achtergrondstempels, kleur 
de afbeeldingen in. Bewerk het tabblaadje na het 
inkleuren met embossingpoeder en de heat gun. 
Stans de hoek van COL1341 uit kraftkarton. Stem-

Algemeen
Bewerk de randen van het dessinpapier en hagelwit karton met distressinkt stormy sky. Maak met de 
naaimachine een stiksteekrandje. Bewerk de sneeuwvlok (CR1225) en blaadjes (LR0192) met distressinkt 
stormy sky.



Snijd uit kraftkarton een dubbele kaart van 12 x   15 
cm, met de vouw aan de bovenkant. 
Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 11,25 x 
14,25 cm en van 12 x 4,75 cm.
Mat beide rechthoeken op hagelwit karton. Plak 
een randje pompomlint op. 
Stans het tabblaadje (COL1314) uit aquarelpapier 
en dessinpapier. Stempel de achtergrondstem-
pels op het aquarelpapier. Kleur de afbeelding in 
en bewerk deze met embossingpoeder (chunky 
white) en de heat gun. Snijd het midden uit het 
tabblaadje gestanst uit dessinpapier. Stempel 
Daisy met Stazon stempelinkt timber brown op 
aquarelpapier, kleur in en knip de afbeelding uit. 
Plak het tabblaadje gestanst uit dessinpapier met 
3D-tape verhoogd op. Rijg een stukje kreuklint 
door de gaatjes van het tabblaadje. Stans de hoek 

van COL1342 uit kraftkarton, stempel de tekst 
op het hoekje met Perfect Medium stempelinkt, 
bewerk de tekst met wit embossingpoeder en 
de heat gun. Stans een tabje uit kraftkarton. 
Stans een sneeuwvlok (CR1225) en een blaadje 
(LR0192) uit hagelwit karton. Stans twee klim-
ophoekjes (CR1253) uit mosgroen karton en twee 
keer LR0273 (Anja’s vintage ornaments) uit kraft-
karton. Stans de bloem van LR0256 twee keer uit 
ijsblauw en één keer uit hagelwit karton. Maak 
van kreuklint een strik en knoop er met wit touw 
een belletje aan.
Stempel de poststempels met Stazon stempel-
inkt black cherry. Bewerk en versier de kaart met 
snow tex, tekstlint, een bedel en houten sterre-
tjes.

Snijd uit hagelwit karton een rechthoe  k van 10,25 
x 14,50 cm, bewerk deze eerst met de embossing-
folder, strooi er daarna embossingpoeder (shabby 
blue) op en verhit dit met de heat gun. Snijd uit 
dessinpapier een rechthoek van 10,25 x 7,5 cm. 
Plak beide rechthoeken samen op ijsblauw kar-
ton. Plak een randje pompom lint op. Stans het 
tabblaadje (COL1314) uit aquarelpapier en des-
sinpapier. Stempel Daisy met Stazon stempelinkt 
timber br  own op het aquarelpapier en maskeer 
daarna de achtergrondstempels. Kleur de afbeel-
dingen in. Bewerk het tabblaadje na het inkleuren 
met embossingpoeder (chunky white) en de heat 
gun. Stans LR0283 (horizon pinetrees) uit ha-
gelwit en mosgroen karton. Knip de mosgroene 
boompjes los en plak ze op de witte boompjes. 
Plak dit op het tabblaadje, gestanst uit dessinpa-
pier, knip op maat en bewerk met embossingpoe-

der (chunky white) en de heat gun.
Stans de hoek van COL1342 uit kraftkarton. 
Stempel de tekst op hagelwit karton met 
Stazon stempelinkt azure, knip op maat. 
Stans de sneeuwvlok (CR1225) en twee blaadjes 
(LR0192) uit hagelwit karton en twee klimop-
hoekjes (CR1253) uit mosgroen karton.
Stans uit fi   ëstarood karton twee keer LR0273 
(Anja’s vintage ornaments) en uit ijsblauw kar-
ton twee bloemen (LR0256). Maak een strik van 
kreuklint. Stans de schaatsen (LR0247) uit hagel-
wit karton en bewerk ze met distressinkt faded 
jeans en vintage photo. Stans twee tabjes uit 
kraftkarton. Stempel de poststempels met Stazon 
stempelinkt black cherry. Bewerk en versier de 
kaart met snow tex, tekstlint, een bedel en hou-
ten sterretjes. 

pel de tekst op dessinpapier met Stazon stempel-
inkt azure en knip op maat. Stans uit hagelwit 
karton twee sneeuwvlokken (CR1225) en twee 
blaadjes (LR0192). Stans uit mosgroen karton 
twee dennenbomen (LR0136) en een klimop-
hoekje (CR1253). Stans uit fi ëstarood karton twee 

keer Anja’s vintage ornaments (LR0273). Stans de 
bloem van LR0256 één keer uit hagelwit en twee 
keer uit ijsblauw karton. Stempel de poststempels 
met Stazon stempelinkt black cherry. Bewerk en 
versier de kaart met snow tex en houten sterre-
tjes. 

CREATABLES
Vintage
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
astridschipper.blogspot.nl

Snijd een donkerblauwe strook karton van 13,5 
x 21 cm en ril deze op 1 cm, 3 cm, 5 cm en 20 cm. 
Snijd vier rechthoeken: donkerblauw 15 x 13,5 cm, 
steenrood 14,5 x 13 cm, anjerwit 14 x 12,5 cm en 
dessinpapier 13,5 x 12 cm. Beïnk alle delen. Plak de 
steenrode en anjerwitte rechthoeken op de voor-
kant van de kaart. Plak ook de strook dessinpapier 
op de kaart. Snijd de opening van het raam uit 
de kaart. Plak stukjes kant langs de strook. Stans 

het raam uit blauw karton en plak het op de ope-
ning. Neem de donkerblauwe rechthoek en plak 
deze aan de onderkant vast aan de kaart. Plak 
het plaatje op deze kant van de kaart. Stans drie 
hoekjes uit donkerblauw karton en plak deze aan 
de bovenkant tussen de kaart. Werk de kaart af 
met een strik met bedel, plakparels en roosjes met 
hulsttakjes.



Snijd een donkerblauwe strook van 15 x 22,5 cm 
en ril de vouwen op 5,5 cm en 7,5 cm. Snijd drie 
enkele kaarten: cerise 14,5 x 14,5 cm, anjerwit 14 
x 14 cm en dessin 13,5 x 13,5 cm. Snijd een cerise 
strook van 4 x 14,5 cm en 4 x 5,5 cm. Plak het lint 
om de stroken heen. Plak alle delen op elkaar. 
Stans uit donkerblauw karton vier hoekjes. Knip 
het plaatje uit en plak dit op een iets groter stukje 

donkerblauw karton. Teken met de mal de hoek-
jes af op het plaatje en op de fl ap van de kaart en 
snijd/knip deze iets kleiner af en plak de hoekjes 
op de rand. Stans/embos het raam uit anjerwit 
karton. Plak het plaatje en een stukje donker-
blauw karton achter het raam en plak het geheel 
daarna op de kaart. Werk de kaart af met hulst-
takjes, roosjes, bloemen, een bedel en een strik.

Snijd vier rechthoeken: donkerblauw 15 x 17 cm, 
anjerwit 14,5 x 14 cm, steenrood 14 x 13,7 cm 
en blauw dessinpapier 13,5 x 13,2 cm.  Snijd een 
strook steenrood dessinpapier van 13,5 x 5,5 cm. 
Beïnk alle delen. Stans uit anjerwit 3x het hoekje 
en plak dit onder de anjerwitte rechthoek. Plak de 
steenrode en blauwe rechthoek van dessinpapier 
en de strook er op. Plak een stukje kant om de 
kaart heen en plak het daarna op de donkerblau-
we rechthoek. Stans het raam uit anjerwit karton 

en plak het plaatje van het winterlandschap en 
een stukje donkerblauw karton achter  het raam. 
Voor de achterkant van de kaart: snijd een strook 
van 7,5 x 15 cm en ril twee vouwen, op 5 en 10 cm. 
Snijd de onderkant tot aan het middengedeelte 
iets schuin af. Plak het middengedeelte vast op 
de achterkant van de kaart, zodat de kaart mooi 
blijft staan. Werk de kaart af met het plaatje, een 
strik met bedel en roosjes met hulsttakjes.

COLLECTABLES
Cardtoppers
Kaarten gemaakt door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Snijd uit roestbruin dessinpaper een vierkant van 
13,5 x 13,5 cm. Plak het op een wit vierkant van 
14 x 14 cm en daarna op een dubbele kraftkaart 
van 14,5 x 14,5 cm. Snijd vier vierkanten van 6 x 
6 cm uit twee verschillende kleuren dessinpapier 

en mat deze op de kaart volgens voorbeeld. Werk 
de kaart af met een Don & Daisy cardtopper, tek-
sten, poinsettia’s, hulstblaadjes, papieren roosjes, 
sneeuwvlokken en wat glitterlijm.

Algemeen
Beïnk en distress de randen van zowel het kraftkarton, de knipvellen als het dessinpapier naar eigen 
inzicht.  

Snijd uit dessinpapier een vierkant van 13,5 x 13,5 
cm. Plak het op kraftkarton van 14 x 14 cm en 
daarna op een dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd uit dessinpapier drie rechthoeken: mid-
denblauw 9,5 x 12 cm, lichtblauw 9,5 x 8 cm en 
roestbruin 13,5 x 3,5 cm. Mat ze op de kaart vol-
gens voorbeeld. Snijd een smalle strook van 13,5 
x 1 cm uit blauw dessinpapier. Stans 6x COL1342 
en plak de kartelrand aan de achterkant van het 
strookje, knip het overtollige papier af. Mat dit 

op de roestbruine strook. Stans 4x COL1342 en 
plak de vorm volgens voorbeeld op een kleine 
cardtopper-afbeelding in volgens voorbeeld. Plak 
het daarna op blauw dessinpapier van 8,4 x 8,4 
cm. Bevestig alles volgens voorbeeld op de kaart. 
Werk de kaart af met teksten, poinsettia’s, hulst-
blaadjes, papieren roosjes, sneeuwvlokken, bruine 
plakparels, een middenbruin strikje en wat glit-
terlijm.

Snijd uit rood dessinpapier een vierkant van 13,5 x 
13,5 cm. Plak het op kraftkarton van 14 x 14 cm en 
daarna op een dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd uit lichtblauw dessinpapier een recht-
hoek van 8,5 x 10 cm, uit rendier/ster dessinpapier 
een rechthoek van 7 x 9,5 cm en een midden-
blauwe strook van 13,5 x 3,5 cm. Mat op de kaart 
volgens voorbeeld. Bevestig op de strook een 
stukje kant van 13,5 cm. Stans CR1251 uit kraftkar-

ton. Stans uit cardtopper DDK3212 een cirkel van 
8,3 cm Ø en plak ze op elkaar. Bevestig de cirkel 
in het midden van de kaart. Werk de kaart af met 
fi guren van COL1341 en COL1342, poinsettia’s, 
hulstblaadjes, papieren roosjes, sneeuwvlokken, 
blauwe plakparels, een lichtblauw strikje en wat 
glitterlijm.
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WOODLAND
Clean and Simple
Kaarten gem  aakt door Sanne Rongen
scrapcardsandstuff.blogspot.nl

Snijd wit karton van 12,5 x 12,5 cm. Snijd vier vier-
kantjes van 6 x 6 cm uit verschillende velletjes 
dessinpapier en plak ze op het witte karton. Stik 
de randjes eventueel met de naaimachine door. 
Maak met VersaMark een stempelafdruk op één 
van de vierkantjes; strooi er embossingpoeder op 

en verhit dit met een heat tool. Plak het geheel 
op kraftkarton van 13 x 13 cm. Knoop een stuk 
keukentouw om de kaart en hang er een belletje 
aan. Plak het geheel daarna op een dubbele rode 
kaart van 13,5 x 13,5 cm. 

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

Snijd wit karton van 12,5 x 12,5 cm. Plak er dessin-
papier van 11 x 6 cm schuin bovenop. Stans de tab 
(COL1314) uit een andere kleur dessinpapier, plak 
deze schuin over het eerste stuk papier. Vouw 
de hoekjes van de papiertjes om. Knoop een stuk 
keukentouw aan een label en plak deze in het 
midden van de kaart. Maak op dessinpapier met 
VersaMark een stempelafdruk, strooi er embos-
singpoeder op en verhit dit met een heat tool. 

Knip de gestempelde afdruk uit en plak hem met 
foamblokjes op de label. Niet lint en kant op de 
kaart vast. Druk hier en daar een poststempel af 
en plak houten sterretje op. Maak een tekst met 
de Dymo-tang en plak deze op de kaart. Plak het 
geheel eerst op een stuk kraftkarton van 13 x 13 
cm en daarna op een dubbele rode kaart van 13,5 
x 13,5 cm. 



Snijd wit karton van 12,5 x 12,5 cm. Plak er des-
sinpapier van 12 x 12 cm op. Snijd dessinpapier van 
10 x 10,5 cm en van 12,5 x 8 cm en plak dit ook op 
de kaart. Stik de randjes eventueel met de naai-
machine door. Stans de kerstster uit dessinpapier 
en plak deze in de hoek. Maak een stempelafdruk 
op witte karton van 7 x 8 cm en mat dit op kraft-
karton. Plak dit midden op de kaart. Plak de label 

achter de gestempelde afdruk en knoop er touw 
aan. Kreukel het lint en stik het met de naaima-
chine vast op de kaart. Druk de poststempel af. 
Plak knopen op. Maak een tekst met de Dymo-
tang en plak deze op de kaart. Plak het geheel op 
kraftkarton van 13 x 13 cm en daarna op een dub-
bele rode kaart van 13,5 x 13,5 cm.

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en een wit vierkant van 13 x 13 cm. Stans hier 
Eline’s Santa uit en plak het vierkant op de ondergrond. Stans Xmas uit kraftkarton en uit dessinpa-
pier. Plak eerst het woord van kraftkarton op en daarna precies ernaast het dessinpapier. Stempel de 
tekst en werk de kaart af met twine en belletjes.

Snijd een dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm. Stans Xmas uit dessinpapier en plak dit onderaan de 
kaart. Stempel vervolgens de teksten en knoop  twine of touw om de voorkant van de kaart.

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

Snijd een dubbele kaart van wit karton van 15 x 11 cm. Stans Xmas uit dessinpapier en plak dit boven-
aan de kaart. Stempel de tekst. Snijd een strook dessinpapier van 14,5 x 4 cm en plak dit 2,5 mm vanaf 
de onderkant van de kaart. Stans Santa uit wit karton en plak dit op de strook dessinpapier. Knoop  
touw om de voorkant van de kaart.

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. 

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 15 x 11 cm. Rond alle hoeken af met de hoekpons.  Snijd 
wit karton van 14,5 x 10,5 cm en rond ook hiervan de hoeken af. Plak dit op de ondergrond. Stans 
Santa uit kraftkarton en plak dit in het midden van de kaart. Stempel de afbeelding. Snijd twee stro-
ken dessinpapier van 14, 5 x 2 cm, rond de hoeken af en plak het op het witte karton, 2,5 mm vanaf de 
onder- en bovenkant. Knoop  touw om de voorkant van de kaart.

Snijd een dubbele kaart van 15 x 11 cm met de vouw aan de bovenkant. Snijd drie strookjes dessinpapier 
van 1 x 10,5 cm en een strook ribbelkarton van 4 x 10,5 cm. Plak dit, met 2,5 mm tussenruimte, als volgt 
op de kaart: strook dessinpapier, ribbelkarton en strook dessinpapier. Plak onderaan ook een strook 
dessinpapier op 2,5 mm vanaf de onderkant. Stempel de afbeeldingen, stans Santa uit wit karton en 
plak op de strook ribbelkarton.


