
The Collection #101

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton: zwart (901), Kaartenkarton: kraft, Distress oxide inkt: antique linen, speckled 
egg, vintage photo

Snijd wit karton van 13,5 x 15 cm en kraftkarton van 13 x 14,5 
cm. Stans de twee bendy-vormen uit hagelwit karton. 
Snijd uit stempelpapier twee rechthoeken van 12,5 x 14 cm. 
Stans de bomenrij uit één van de twee rechthoeken. Kleur de 
andere rechthoek met distress oxide inkt tumbled glass. Spuit dit 
nat en laat goed drogen.
Teken met behulp van de bendy-vormen (de binnenkant van de 
mal) verschillende landschapsonderdelen op stempelpapier en 
snijd/knip deze uit. 
Kleur de onderdelen van het landschap met de groene en de 
bruine distress oxide inkten. Plak de kaart in elkaar.
Stans de huisjes uit stempelpapier. Bevestig er donker papier 
achter. Stans de bomen, de trein en de vrachtwagen uit 
stempelpapier. Stans de banden van de vrachtauto en locomotief 
uit zwart kaartenkarton. Bewerk het papier met verschillende 
kleuren distress oxide inkten. Stans de rails uit kraftkarton. 
Stans de wolken uit hagelwit karton.
Werk de kaart af met alle losse onderdelen.

Teken de auto 2x na op kraftkarton en snijd/knip ze uit. Ril één 
auto horizontaal op 3,5 cm vanaf de bovenkant. 
Teken de auto iets kleiner na op stempelpapier. Snijd de ramen 
eruit. Kleur het papier met de distress oxide inkten antique 
linen, speckled eggs en vintage photo. Plak achter de ramen 
zwart karton.
Teken de deur, het achterstuk, de motorkap plus alle andere 
losse onderdelen van de auto op stempelpapier. Stans 
de tandwielen uit kraftkarton. Stans het gereedschap uit 
stempelpapier. Kleur alles met distress oxide inkten.
Stempel de tekst met zwarte stempelinkt. Snijd de tekst uit, plak 
op kraftkarton en snijd dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. 
Bevestig alle losse onderdelen op de auto.
Bevestig de twee auto’s met het bovenste plakrandje op elkaar, 
zodat er een dubbele kaart ontstaat. Werk de kaart af met een 
gestrikt touwtje.

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Collectables: COL1451 (Mini 
village), Craftables: CR1402 
(Bendy card), Creatables: 
LR0524 (Horizon Woodland), 
LR0641 (Truck), LR0711 
(Locomotive), LR0712 (Rails), 
Papicolor kaartenkarton: 
hagelwit (930), Distress oxide 
inkt: festive berries, mowed 
lawn, rustic wilderness, 
tumbled glass, twisted citron

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1548 (Gears 
doily), CR1549 (Home 
Improvement-Tools), Art 
stamp: MM1647 (Kampioen), 
Craftstencil: PS8037 (Car), 
Stempelinkt: zwart, Touw

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Collectables: COL1451 (Mini 
village), Craftables: CR1402 
(Bendy card), Creatables: 
LR0524 (Horizon Woodland), 
LR0641 (Truck), LR0711 
(Locomotive), LR0712 (Rails), 
Papicolor kaartenkarton: 
hagelwit (930), Distress oxide 
inkt: festive berries, mowed 
lawn, rustic wilderness, 



Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0685 (Gate folding die-Forest), Stans- en embosapparaat, Paperset: PK9176 (De natuur in), Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322), Original: anjerwit (903), hagelwit (930), nootbruin (939) en mosgroen (951), Sneeuwpapier: CA3104 
(glitter)

Nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0711 
(Locomotive), LR0712 (Rails), 
LR0524 (Woodlands), LR0556 
(Forest trees), Craftables: 
CR1548 (Gears doily), 
Stans- en embosapparaat, 
Distressinkt: diverse tinten, 
Paperset: PK9176 (De natuur 
in), Papicolor kaartenkarton 

Original: nootbruin (939), hagelwit (930), donkergroen (950), 
grasgroen (907), Decoratiepapier: CA3127 (zilver)

Snijd een bruine dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
12,5 x 12,5 cm geruit dessinpapier op. Stans de gear doily uit 
bruin karton en bewerk de randen met donkerbruine distressinkt. 
Stans met de ronde mal van de gears set een cirkel uit wit 
karton en bewerk deze met lichtblauwe distressinkt.
Stans de horizon met bomen uit een restje lichtgroen karton 
van 9 x 9 cm. Snijd het groene karton met behulp van de ronde 
mal van de gears set op maat. Bewerk de randen met bruine 
distressinkt. Stans de dennenbomen uit donkergroen karton en 
bewerk ze met bruine distressinkt. Stans de rails uit bruin karton 
en bewerk ze met donkerbruine distressinkt. Stans en embos 
de locomotief uit zwart en wit karton. Stans de punt van de 
locomotief uit zilverkleurig decoratiepapier.
Stans de stoomwolk uit wit en bewerk met bruine distressinkt.
Knip de zwarte locomotief los van de wagons en leg de stansmal 
er weer op. Bewerk de openingen in de stansmal met een lichte 
kleur distressinkt. Leg daarna de mal op de wagons en bewerk 
deze met bruine distressinkt. Het dak kun je een andere kleur 
geven. Maar je kunt het dak ook nog een keer uit een restje 
wit papier stansen en embossen en dat deel apart kleuren met 
rode of grijze distressinkt. Knip de witte locomotief los van de 
wagons, maar laat genoeg karton zitten om de zwarte locomotief 
op te kunnen plakken. Plak daarna alle delen op elkaar, de trein 
komt nu als het ware uit de cirkel rijden. Versier de kaart met 
leuke bijpassende teksten.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd 
babyblauw van 14,5 x 14,5 cm, maar plak het nog niet vast. 
Stans de bergen en de rand aarde uit, bewerk met inkt en leg 
ook even apart. Stans met de Creatable ‘ocean view’ de randen 
van het water uit verschillende kleuren. 
Neem nu het babyblauwe vierkant. Plak eerst de bergen met de 
sneeuw op, iets daaronder de drie verschillende kleuren water 
(± 2 cm van elkaar), en vervolgens de aarde. Plak onderaan een 
strook gesneden en gescheurd dessinpapier van 14,5 x ca. 2 cm. 
Stans de steiger, de planten en de boom uit. Plak ze op de kaart 
net iets achter de gescheurde rand dessinpapier. 
Stans de dobber en haak uit verschillende kleuren, knip het wit 
en lichtere groen uit en plak op de dobber. Rijg er een stukje wit 
garen doorheen en maak ook het haakje eraan vast. Plak beide 
op. Maak stempelafdrukjes op het markerpapier, kleur in, stans 
en knip uit en plak ze op de kaart. Plak de visser met 3D-tape op 
en werk de kaart af met tekstjes en rhinestones. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1397 (Garden 
soil), CR1550 (Fishing 
bobber), Creatables: LR0493 
(Horizon snowy mountains), 
LR0535 (Wooden signpost), 
LR0597 (Tiny’s Beach jetty), 
LR0664 (Ocean view), 
LR0699 (Tiny’s waterfront), 
Stampmaster advanced: 

LR0029, Crafttape: LR0010 (10 cm breed, dubbelzijdig), Acryl 
stempelblok, Stempels: HT1633 (Hetty’s in the meadow, 
vogeltjes gebruikt), HT1634 (Hetty’s border-Sky is the limit, 
luchtballon en vliegtuigje gebruikt, HT1635 (Hetty’s Sunny 
days, wolken gebruikt), HT1663 (Fisherman), Distressinkt: 
walnut stain, pumice stone, Stempelinkt: Memento tuxedo 
black, Illustrator Markers by Spectrum Noir: BG1 brown grey 
1, BT1 pale mint, DG2 bamboo, DG3 camo green, DG4 forest 
green, EB4 earth brown, FS8 eggshell, GB2 caramel, GB9 oak 
tree, IG1 ice grey 1, MB1 muted brown, RB1 pecan, TB1 pearls 
blue, Markerpapier: Neenah Classic Crest card 216 gsm, Papicolor 
kaartenkarton Original: babyblauw (956), lavendel (921), taupe 
(961), lichtblauw (964), Rhinestones: CA3136 (zilver), CA3157 
(lichtblauw), Garen: wit



Teken de buitenste lijnen van de berg en de tent apart om op 
hagelwit kaartenkarton en knip beide uit. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken deze om aan de achterkant van het dessinpapier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 
spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de berg en de tent. 
Plak de berg een stukje achter de tent vast. 
Stans de bomen uit met het gate folding stencil. Knip de takjes 
een beetje rond af, zodat je de rechte lijn van de rand niet meer 
ziet. Stans de onderdelen voor het hert en de vos uit. Plak de 
dieren in elkaar en zet met een witte gelpen een klein stipje 
in de oogjes en op de neusjes. Plak het hertje, de bomen en de 
vos (deze met 3D-tape) volgens voorbeeld op. Stans de planten 
en het bord uit en plak ze op de kaart. Plak de afbeeldingen 
(PK9176) van de visser en het kampvuur met 3D-tape op. Plak 
tekstjes op het bord en decoreer het kampvuur met rhinestones. 
Stans tot slot een standaard uit en plak deze achter de kaart.

Gebruikte materialen:
Collectables: COL1336 
(Champions), Creatables: 
LR0713 (Soccer shoe), 
Stans- en embosapparaat, 
Craftstencil: PS8087 
(Teamshirt), Stempel+stansset: 
HT1662 (Soccer player), 
Distressinkt: black soot, 
Stempelinkt: Memento tuxedo 
black, Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 

rood (918), hagelwit (930), Zilverkarton: CA3127, Stempelpapier 
voor Copic Markers, Copic Markers: E55, E57, R11, R12, R29 en 
100, Gelpen: wit

Teken de buitenste lijnen van het shirt 2x om op wit karton 
en knip ze uit. Ril bij één shirt een vouw op 2 cm vanaf de 
hals, plak dit bovenste strookje tegen de achterkant van het 
andere shirt, zo kan de kaart staan. Teken de binnenste lijnen 
volgens voorbeeld op rood en wit karton. Teken de strepen op de 
schouders op zwart karton, knip ze uit en snijd ze vervolgens in 
de lengte doormidden. Stempel de voetballer op stempelpapier, 
stans hem uit en kleur in met Copic Markers. Teken met een 
witte gelpen streepjes op de broek en sokken. 
Stans en embos de cup uit zilverkarton. Stans en embos 
twee voetbalschoenen uit rood karton, laat het karton na het 
embossen in de mal zitten en bewerk ze met zwarte distressinkt. 
Haal de schoenen uit de mal en kleur de noppen ook met zwarte 
inkt. Plak alles volgens voorbeeld op de kaart en stempel de 
tekst.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1484 (Fox by 
Marleen), CR1485 (Deer by 
Marleen), CR1507 (Card stand 
Extra), CR1542 (Potted plants 
by Marleen), Craftstencils: 
PS8045 (Mountains by 

Marleen), PS8088 (Tent by Marleen), Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft bruin (323), Original: ravenzwart (901) en 
lichtroze (923), Kaartenkarton: donkerbruin, Gelpen: wit, 
Rhinestones: CA3154 (brons), CA3155 (goud)



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1551 (Big tag), 
Art stamp: MM1645 (Soccer), 
Maskstencil: PS8081 (Slimline 
dots), Distress oxide inkt: 
cracked pistachio, mowed 
lawn, evergreen bough, black 
soot, Craftsheet, Hemp cord: 
zwart

Snijd stempelpapier van 11 x 17 cm. Druk het stempelkussen 
van de distress oxide inkt cracked pistachio een paar keer op de 
craftsheet, spray er wat water op, druk de kaart er een paar keer 
op en laat drogen. 
Herhaal dit met distress oxide inkt mowed lawn en daarna met 
evergreen bough. Laat de kaart na iedere kleur goed drogen.
Spetter er tot slot nog wat waterdruppels op en laat de kaart 
weer drogen.
Stans daarna de grootste tag en het verstevigingsstukje uit het 
bewerkte stempelpapier.
Stempel de voetballer en de tekst. Breng links en rechts met 
het maskstencil en distress oxide ink black soot nog wat zwarte 
vlekjes aan. 
Plak de bewerkte tag op iets groter zwart karton. Pons het 
gaatje door het zwarte karton en knoop er zwart hemp cord aan. 

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stampmaster advanced: LR0029, Art stamp: MM1647 (Kampioen), Stempelinkt: VersaFine clair nocture, 
Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), Fineliner: zwart, Blending tool of sponsje om inkt aan te brengen

Algemeen: 
Werk de kaarten/tags af door rondom uit de vrije hand een zwarte lijn te tekenen. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), CR1538 (Slimline 
banners), Art stamp: MM1644 
(Airplane), Maskstencil: 
PS8089 (Army alphabet), 
Distress oxide inkt: speckles 
egg, faded jeans, weathered 
wood, Kaartenkarton: 
lichtblauw

Stans de op een na grootste Craftable uit stempelpapier en 
bewerk met waterdruppels en laat drogen. Leg het army alfabet 
links op de kaart en breng wat distress oxide inkt weathered 
wood aan door de grote letters en vervaag ze van links naar 
rechts. Verleg het maskstencil en herhaal dit, zodat langs de 
hele lengte grote vage letters komen. 
Stempel de art stempel in het midden van de kaart en herhaal 
wat kleine delen boven en onder om de kaart vol te krijgen. 
Stempel de tekst en wat losse tandwieltjes. 
Plak de bewerkte kaart op een iets grotere gestanste zwarte 
kaart en plak deze vervolgens op een lichtblauwe dubbele kaart 
van 9,8 x 21 cm. Neem hiervoor een A4-vel, snijd er 10 cm vanaf 
en vouw dubbel.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), CR1538 (Slimline 
banners), Art stamp: MM1646 
(Fishing), Maskstencils: 
PS8081 (Slimline dots) PS8089 

(Army alphabet), Papicolor kaartenkarton Recycled kraft: grijs 
(322), Distress oxide inkt: cracked pistachio, evergreen bough, 
pine needles, Baby billendoekjes

Stans de op een na grootste Craftable uit stempelpapier en 
bewerk met inkt. Leg het army alfabet erop en veeg met een 
billendoekje over een paar letters om wat inkt weg te halen. Doe 
dit ook met de dots onderaan waar straks het water is. 
Stempel het tafereel met de visser links op de kaart. Breng 
daarna alleen op het rietgedeelte van de stempel inkt aan en 
stempel rechts meer riet. Laat de afbeeldingen mooi aansluiten. 
Stempel nog wat visjes en de tekst. 
Plak de bewerkte kaart op een iets grotere gestanste zwarte 
kaart en plak deze vervolgens op een dubbele kraftkaart van 9,8 
x 21 cm. Neem hiervoor een kraft A4-vel, snijd er 10 cm vanaf 
en vouw dubbel. 



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1551 (Big 
tag), Art stamp: MM1643 
(Toys for boys), Maskstencil: 
PS8090 (Camoufl age), 
Stempel+stansset: CS1058 
(Banners by Marleen), Distress 
oxide ink: shabby shutters, 
forest moss, walnut stain, 
Hemp cord: zwart

Snijd stempelpapier van 11 x 17 cm en bewerk het met distress 
oxide inkt shabby shutters. 
Bewerk het papier met het camoufl age maskstencil en distress 
oxide inkt forest moss. Draai het maskstencil om, leg hem weer 
op de kaart en bewerk nu met distress oxide inkt walnut stain. 
Stans de grootste big tag samen met het verstevigingsstukje uit 
het bewerkte papier.
Stempel de art stempel en nog wat losse tandwielen en 
gereedschap. Stempel de tekst, stans uit met een banner en knip 
op maat.
Plak de bewerkte tag op iets groter zwart karton, pons het 
gaatje door en knoop er zwart hemp cord aan.

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

 Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1551 (Big tag), Creatables: LR0693 (Anja’s Circle XS), LR0715 (Biscuit doily), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: 
Archival manganese blue, Distressinkt: shabby shutters, picked raspberry, Stamp master advanced: LR0029, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 (Rainbow), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), mosgroen (951), Enamel 
dots: PL4517 (roze), PL4518 (blauw), PL4519 (mint)

Algemene werkwijze: 
Stempel de grote tekst op beide kaarten met stempelinkt Archival manganese blue. Stans de koekjes van LR0715 (Biscuit doily) uit 
dessinpapier en bruin kraftkarton. Bewerk het bruine koekje met distressinkt vintage photo, de groene macaron met shabby shutter, 
de roze met picked raspberry en de oranje met rusty hinge. Versier de kaart met diverse kleurtjes enamel dots.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0697 (Blossom), 
LR0714 (Coffee to go), 
Stempels+stansenset: CS1028 
(Mini labels-NL), Tekststempel 
by Karin Joan: KJ1706 
(Samen een bakkie doen), 
Stempelinkt: Archival leaf 
green Distress oxide inkt: 
tumbled glass, Distressinkt: 
walnut stain, Craftstencil 
PS8091 (Coffee beans), 
Papicolor Recycled kraft: grijs 
(322), Scrappersdraad: wit

Extr a nodig voor deze kaart:
Craftables: 
CR1238 (Theekopje), 
CR1537 (Slimline frames), 
Tekststempel by Karin Joan: 
KJ1707 (There is always 

time for tea), Distressinkt: vintage photo, rusty hinge, Knipvel: 
VK9556 (Time for tea), Decoratiepapier: CA3127 (zilver)

Stans de big tag uit hagelwit karton en het verstevigingsstukje 
uit dessinpapier. 
Stans de grote rechthoek van CR1551 uit hagelwit karton, 
bewerk de achtergrond met het craftstencil en distress oxide inkt 
tumbled glass. Plak hem daarna op iets groter dessinpapier.
Stans de kleine cirkel van LR0715 en 2x de kleine rechthoek van 
CR1551 uit dessinpapier. Plak één rechthoek op dessinpapier van 
6,25 x 9,5 cm en plak de andere er grotendeels achter.
Stempel de tekst ‘Samen een bakkie doen’ en knip uit. 
Stans de beker uit hagelwit karton, recycled grijs kraftkarton 
en dessinpapier. Bewerk de grijze beker met het craftstencil en 
distressinkt walnut stain. Stans de minilabel uit hagelwit karton, 
stempel de tekst met stempelinkt Archival leaf green. Knoop het 
labeltje aan de beker met een stukje wit touw. 
Stans de koekjes van LR0715 en de bloesem uit dessinpapier en 
hagelwit karton. Plak in het hart van de bloem een plakparel. 
Stans de blaadjes van LR0693 uit mosgroen karton. 
Knoop een stukje touw door de tag.

Slimline basiskaart. Snijd 10 cm van de lengte van een A4-vel 
en vouw de kaart dubbel. Stans het Slimline frame uit hagelwit 
karton en dessinpapier. Stans de kleine rechthoek van CR1551 
uit dessinpapier en stans hiermee ook een afbeelding uit het 
knpvel.
Stans de biscuit doily uit dessinpapier en hagelwit karton, 
stempel de tekst. Stans drie theekopjes uit hagelwit karton en 
dessinpapier. Snijd in twee theekopjes een opening, zodat de 
kopjes in elkaar gestapeld kunnen worden. 
Stans het lepeltje uit zilverpapier, de koekjes uit verschillende 
kleuren karton en de blaadjes uit mosgroen. 



Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7058 (Eline’s 
Babies-Little miracle), Kaartenkarton: bruin, grijs, groen, kraft, wit, zilver en zwart, Gelpen: wit

Algemene werkwijze:
- In plaats van kaartenkarton is meestal de bijpassende effen zijde van het dubbelzijdige dessinpapier gebruikt.
- Gebruik bij de schaapjes een wattenschijfje voor een extra zacht vachtje.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), CR1538 (Slimline 
banners), Tekststempels: 
CS1051 (Handgeschreven 
baby), CS1085 (New born), 

Knipvel: AK0085 (Eline’s Babies & Lambs), Enamel dots: PL4518 
(blauw)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1479 (Eline’s 
Babies), COL1495 (Eline’s Baby 
crib), Designfolder: DF3438 
(Hearts), Tekststempels: 
CS1051 (Handgeschreven 
baby), Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9170 (Wood & 
Stone), Cirkelsnijder

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1402 (Bendy 
card, wolken en zon gebruikt), 
CR1536 (Arch by Marleen), 
Creatables: LR0581 (Bunting 
banners), Tekststempels: 
CS1051 (Handgeschreven 
baby), Knipvel: AK0086 
(Eline’s Backgrounds pastel 
meadows), Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, 

dubbelzijdig: PK9157 (Rainbow)

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
blauw dessinpapier van 13 x 13 cm op. 
Snijd wit karton van 12,5 x 12,5 cm en stempel met Memento 
summer sky de handjes en voetjes en met Versafi ne onyx black 
de tekst. Snijd een strookje dessinpapier met stippen van 1,5 
x 10 cm en snijd een hoekje uit de uiteindes. Snijd een effen 
strookje van 1,5 x 9 cm. Stans de benodigde motieven uit 
diverse kleuren karton en dessinpapier. Werk de kaart verder af 
volgens voorbeeld.

Tip:
Op het You Tube kanaal van Marianne Design staat een fi lmpje 
over het maken van deze kaart.

De basiskaart is een driezijdig torentje. Snijd 3x wit karton van 
13,5 x 13,5 cm en vouw diagonaal dubbel. Snijd 3x dessinpapier 
van 13 x 13 cm en snijd diagonaal door. Beplak hiermee de basis 
(zie foto*). 
In elkaar plakken (zie tekeningen*): Draai kaart 2 linksom, plak 
hem tegen de bergvouw van kaart 1. Draai kaart 3 linksom, plak 
hem tegen de bergvouw van kaart 2. Plak het torentje in elkaar 
door kaart 1 met klittenband naast de bergvouw van kaart 3 vast 
te zetten. 
Snijd en scheur een strookje van 2,5 x 11 cm uit dessinpapier 
met plankenmotief. 
Snijd een strookje wit karton van 1,4 x 4,5 cm en stempel een 
tekst.
Snijd een wit strookje van 3 x 5,3 cm, stempel een tekst en plak 
die op dessinpapier van 3,4 x 5,7 cm.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een witte basiskaart van 10,5 x 27 cm ril vouwen op 2,5 – 
5 – 22 - 24,5 cm. Snijd de achtergrond af op 9,3 x 16 cm. Snijd 
twee stroken dessinpapier van 2 x 10 cm. 
Snijd een strook van 2,5 x 22 cm uit groen karton en knip één 
zijde golvend af. 
Snijd wit karton van 3 x 5,5 cm, stempel een tekst en plak die 
op dessinpapier van 3,5 x 6 cm.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm
Bergvouw
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