
The Collection #102

Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1537 (Slimline Frames), Stans- en embosapparaat, Maskstencils: PS8094 (School of Fish), PS8095 (Tiny’s Beach), 
Tekststempels: CS1024 (Strand), Stempels+stansenset: TC0883 (Tiny’s Beach), Stempelinkt: Archival jet black, Distressinkt: 
black soot, bundled sage, festive berries, peeled paint, salty ocean, spiced marmalade, tea dye, vintage photo, weathered wood, 
Aquarelkarton, Maskeerpapier, Plakparels: CA3133 (offwhite), Plukje rendiermos, Scrappers floss: lichtblauw

Stans de Slimline kaart en het oplegvel uit 
aquarelkarton.
Bewerk het oplegvel van onder naar boven met 
distressinkt:
- stencil PS8095: het strand met tea dye 

en het visnet met tea dye en een beetje 
bundled sage

- stencil PS8094 (school vissen): bundled 
sage en een beetje salty ocean

Beïnkt de randen met vintage photo.
Stans en embos twee kaders.
Stempel een vliegende meeuw, gebruik een 
extra afdrukje als masker. Beïnkt de achtergrond 
met het blending foamsponsje, terwijl het 
papier nog in de stans zit, maskeer de meeuw, 
zodat die wit blijft. Stempel de tekst. 
Stempel en stans de meeuw, de paal en het 
touw. Bewerk de paal en het touw, terwijl het 
papier nog in de stans zit, met distressinkt 
vintage photo en black soot. Kleur de meeuw in 

met distressinkt en een waterpenseel.
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart, zet de 
meeuw met foamtape op de paal. 
Werk de kaart af met een plukje rendiermos en 
plakparels.

Snijd een achtergrond van 13 x 13 cm uit 
aquarelkarton, bewerk deze met het maskstencil 
Tiny’s beach, distressinkt tea dye en een 
blending foamsponsje. Beïnkt de randen met 
distressinkt vintage photo.
Stans en embos vier postzegelkaders en drie 
bijpassende rechthoekjes. Stempel op de 
rechthoekjes twee vliegende meeuwen en een 
vuurtoren. Kleur de vuurtoren en het groen in 
met een waterpenseel. Maskeer de meeuwen 
en vuurtoren en bewerk de achtergrond met 
een blending foamsponsje en distressinkt salty 
ocean en een beetje bundled sage, en het 
strand met tea dye.

Bewerk het laatste postzegelkader, terwijl het 
papier nog in de stans zit, met distressinkt tea 
dye, salty ocean en gebruik het stencil Tiny‘s 
beach. Plak de kaders volgens voorbeeld op de 
kaart en stempel de tekst.
Stempel en stans de staande meeuw en het 
touw en bewerk ze met distressinkt. Plak ze 
samen met een plukje rendiermos en een strikje 
op de kaart.
Werk de kaart af met plakparels.



Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1510 (Labels), Creatables: LR0716 (Anja’s Elegant oval), LR0471 (Seashells), Stans- en embosapparaat

Extra voor deze kaart:
Creatables: LR0703 (Anja’s 
Hydrangea), Tekststempels: 
CS1065, Stempelinkt: Memento 
MD708 (olive grove) en 
Versa Magic GD-76 (malted 
mauve), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0194 (Oval field 
bouquets), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PB7060 
(Honeymoon), Kaartenkarton: 
licht zalmkleurig en wit, 
Glitterkarton: CA3145 (brons), 
Perkamentpapier, Glitter gloss: 
888N (Nuvo), Plaksteentjes: 
CA3154 (brons), Waxkoord

Extra voor deze kaart:
Craftables: CR1535 (Visnet), 
Creatables: LR0536 (Seahorse), 
LR0693 (Anja’s circle XS, takje 
gebruikt), Tekststempels: 
CS1007, Stempelinkt: Memento 
MD902 (gray flannel), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0195 (Oval beach), Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9162 (Ocean adventure), 
Kaartenkarton: blauw, wit en 
restjes voor de schelpen/takjes 
en het visnet, Glitterkarton: 
CA3144 (platina), Kokoshaar, 
Plaksteentjes: CA3158 (mint), 
Waxkoord

Snijd een zalmkleurige dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm met 
de vouw links. Ril op de voorflap een diagonale vouw van 
linksonder naar rechtsboven en vouw de helft naar achteren om. 
Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm en van 13,5 x 13,5 cm, snijd 
het laatste vierkant diagonaal door. Plak het dessinpapier op. 
Stans en embos het grootste ovaal uit zalmkleurig karton, de 
volgende maat uit glitterkarton en het plaatje met het ovaal met 
stiksteekjes. Plak alles op elkaar. 
Stans een wit en zalmkleurig label, plak ze iets verschoven op 
elkaar en bevestig het koord. Stempel de tekst. 
Stans de bloemen uit perkament en breng een beetje malted 
mauve stempelinkt aan. Stans de besjes en takjes uit wit en 
bewerk ze met groene inkt, knip daarna de witte besjes af en 
plak ze op de groene takjes. Werk de kaart verder af. Breng een 
vleugje glitter gloss aan op de bloemen en bladeren. Plak de 
steentjes op.

Snijd een witte dubbele kaart van 11,5 x 13,5 cm. Snijd vier 
rechthoeken van 11 x 13 cm uit dessinpapier. Stans en embos 
het grootste ovaal 2x uit glitterkarton, het kleinere ovaal 2x uit 
blauw en het plaatje 2x met het kleinste ovaal. Plak alles op 
elkaar.
Stans en bestempel de label en bevestig het koord. Stans alle 
schelpen, zeepaardjes en takjes uit en plak op.
Voor de achterkant: stans visnetten, schelpen en besjes. Plak 
alle onderdelen op en werk de kaart af met plaksteentjes.



Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Craftables: CR1554 (Steering wheel), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1007 (Beach sentiments), Stempelinkt Inkon3: blackout 
hybrid detail ink, Distressinkt: scattered straw, chipped sapphire, walnut stain, picket fence, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9162 
(Ocean adventure), Kaartenkarton: kraft, marineblauw, wit, lichtblauw, Paper distresser
 
Algemene werkwijze:
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser.  
Alle motieven gestanst/geëmbost uit donker karton zijn bewerkt met distressinkt picket fence en alles uit kraftkarton met walnut 
stain en de lichtblauwe met chipped sapphire. 
Bewerk de matrozenpet met distressinkt scattered straw en chipped sapphire, en de reddingsboei met aged mahogany.

Snijd een rode topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er wit 
karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Stans het stuurwiel uit kraft en plak de afbeelding erachter. 
Stans de vuurtoren uit rood, het koraal uit lichtgroen, het 
scheepstouw uit wit en de schelpen uit wit en lichtblauw karton. 
Stans de strandstoel uit wit en dessinpapier.
Stans de matrozenpet uit wit en de verrekijker uit donkerblauw, 
stempel de tekst op een stukje dessinpapier en plak op de kaart.
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart.

Snijd uit kraftkarton een topvouwkaart van 21 x 10 cm. Stans de 
slimline frames uit korenblauw karton en dessinpapier en plak 
ze op. Stans de verrekijker uit donkerblauw karton tegelijk met 
de cirkelstans, zodat er een opening in de verrekijker ontstaat. 
Knip de afbeelding ruim uit. Leg het schudvenster met de bolle 
kant op het werkblad, plak dubbelzijdig tape langs de rand 
en leg wat schudmateriaal in het venster. Plak de afbeelding 
met het plaatje naar beneden op het venster. Plak daarna 
dubbelzijdig tape op de cirkel van de verrekijker en plak deze 
over het venster heen. Stans het koraal uit twee tinten groen 
karton. Stans de schelpen, plak ze op wit karton en knip ze 
netjes langs de randen uit. Stans de verrekijker uit donkergrijs 
en de matrozenpet uit wit karton. Stans het visnet uit kraft, de 
surfplank uit dessinpapier en kraft, de flippers uit donkerblauw 
en het scheepstouw en de reddingsboei uit wit karton. Stempel 
de teksten op een stukje dessinpapier.

Snijd een donkerblauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm.
Stans de schelpenrand uit kraftkarton en plak deze achter een 
kraftkaart van 14,5 x 14,5 cm. Snijd dessinpapier van 14 x 14 
cm. Plak de laagjes op de kaart en stempel een tekst.
Stans het stuurwiel uit donkerblauw karton en plak er een 
afbeelding en een stukje visnet van lichtbruin kraft achter. 
Stans het bootje uit wit en rood karton. Stans de palmbomen 
uit donkerbruin, de bladeren uit groen en de kokosnoten uit 
kraftkarton. Stans de hangmat uit wit karton en dessinpapier. 
Stans een tweede stukje visnet uit lichtbruin kraft en de 
reddingsboei uit wit karton. Stans de schelp uit lichtblauw, de 
zeester uit kraft en de matrozenpet uit wit karton. Stans het 
scheepstouw uit wit en de verrekijker uit zilverkarton.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1410 (Tiny’s 
Lighthouse), Creatables: 
LR0471 (Anja’s Shell), 
LR0660 (Coral set), LR0719 
(Classic beach chair), 
Knipvel: EWK1258 (Seabreeze 
1), Kaartenkarton: rood, 
lichtgroen

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1511 
(Monocular), CR1537 (Slimline 
frames), CR1552 (Art texture 
scales), Creatables: LR0471 
(Anja’s Shell), LR0660 

(Coral set), LR0717 (Surfboard & flippers), Distressinkt: aged 
mahogany, Knipvel: VK9589 (Lighthouses), Kaartenkarton: twee 
tinten groen, donkergrijs, korenblauw, Schudvenster 5 cm Ø: 
LR0032, Schudmateriaal

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0541 (Palm 
trees), LR0601 (Sea shells 
border), LR0602 (Sea shell 
pins), LR0718 (Hammock), 
Knipvel: IT611 (Tiny’s 
Lighthouses), Kaartenkarton: 
groen, bruin, lichtbruin kraft, 
rood, Metallic karton: CA3127 
(zilver)



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1432 (Eline’s 
Seals), COL1496 (Eline’s 
Pelican), Craftables: CR1374 
(Box card), CR1535 (Art 
texture- Mesh), Knipvel: 
AK0077 (Eline’s Holiday 
backgrounds), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft 
bruin (323)

Stans de achterkant van de boxcard uit hagelwit en de voorkant 
met de opening uit kraft. Stans twee bevestigingsstroken voor 
in de boxcard uit hagelwit en leg ze even apart. Snijd 14,5 x 
13 cm van dessinpapier met zandmotief en snijd de sierlijke 
rand aan de bovenkant, doe dit door de vorm langs de mal af 
te tekenen en iets kleiner uit te knippen. Plak het dessinpapier 
op het achterste deel van de boxkaart (dus in de binnenkant). 
Snijd de afbeelding van het knipvel af op 14,5 x 9,2 cm is en 
plak deze in het midden over het dessinpapier met zand. Stans 
het bootje en de vuurtoren uit, plak ze in elkaar en op de 
achtergrond in de kaart. Snijd/scheur anjerwit van 15 x ca. 3,5 
cm en plak dit op een van de witte bevestigingsstroken. Stans 
drie strandhuisjes uit, plak ze in elkaar en op de strook. Plak de 
strook vast in de witte basis van de boxcard, op ca. 3,5 cm vanaf 
de onderkant. Snijd/scheur 15 x ca. 2,5 cm dessinpapier met 
zandmotief en plak dit op een van de witte bevestigingsstroken. 
Stans de zeehond uit, plak in elkaar en op de strook. Plak de 
strook vast in de witte basis van de boxcard op ca. 2 cm vanaf 
de onderkant. Plak de kaart nu dicht met de voorkant uit kraft. 
Snijd/scheur een strook zandkleurig dessinpapier (de achterkant 
van de kaft van het paper bloc is hier geschikt voor) van 15 x 
ca. 2,5 cm en plak op. Stans de strandpaal en het meeuwtje uit, 
plak ze in elkaar en zet ze vast op de rand van de kaart. Stans 
de pelikaan uit, plak in elkaar op een stuk wit kaartenkarton. 
Knip vervolgens alles netjes af langs de pelikaan en plak het 
geheel ook op de rand van de boxcard. Maak bij alle diertjes de 
wangetjes een beetje roze en zet een wit stipje in de oogjes. 
Stans het visnet uit hagelwit en plak linksbovenin op de 
boxcard. Stans banners, bestempel met tekst en plak op. Stans 
het anker, de zeesterren en schelpen uit. Decoreer hiermee de 
voorkant. Werk de kaart af met rhinestones.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1433 (Eline’s Seagull & friends), COL1468 (Sealife by Marleen), COL1497 (Eline’s Seaside COL1497), Craftables: 
CS1058 (Banners by Marleen), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1007 (Strand), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty 
Papers dessinpapier-blocs: PB7058 (A4, dubbelzijdig), (Eline’s Babies-Little miracles, effen kleuren roze en turkoois gebruikt), 
PK9163 (Sea sparkle by Marleen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original ravenzwart (901), anjerwit (903), 
hagelwit (930) en taupe (961), Kaartenkarton: licht- en donkeroranje, Acryl stempelblok, Decoratiepapier: CA3126 (goud), 
Rhinestones: CA3154 (brons), CA3157 (lichtblauw), bruin, Gelpen: wit, Kleurpotlood: lichtroze, Waxkoord: lichtblauw

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1430 (Eline’s 

Whale), COL1431 (Eline’s Tropical fish), Craftables: CR1537 
(Slimline frames), Craftstencil: PS8093 (Paper boat), Knipvel: 
AK0067 (Eline’s Backgrounds - Ocean)

Snijd uit kraft een topvouwkaart van 21 x 10 cm. Stans de 
grootste Craftable van de Slimline frames uit hagelwit en 
stans met de kleinere een afbeelding uit het knipvel. Plak op 
elkaar en op de kaart. Neem het craftstencil van het bootje en 
teken de buitenste lijnen om op hagelwit. Gebruik voor het 
decoreren de binnenste lijnen van het stencil. Teken deze om 
aan de achterkant van dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het 
stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. Plak de 
uitgeknipte delen op het bootje. Stans de walvis, de krab en het 
visje uit. Maak bij de walvis en het visje de wangetjes een beetje 
roze en geef alle diertjes een wit stipje in de oogjes. Stans het 
anker, de zeester en de schelpen uit. Stans een banner en snijd 
er ook één van 4,5 x 1,3 cm uit dessinpapier, bestempel beide 
met een tekst. Knoop aan de banner met het gaatje een stukje 
waxkoord en hang ook het anker eraan. Plak alle onderdelen op 
de kaart en werk deze af met rhinestones.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1496 (Eline’s 
Pelican), Craftables: CR1507 
(Card stand-Extra), Creatables: 
LR0719 (Beach chair), 
Craftstencil: PS8092 (Message 
in a bottle by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft bruin (323)

Teken de buitenste lijnen van de fles om op hagelwit. Gebruik 
voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. Teken 
deze om aan de achterkant van dessinpapier. Vergeet hierbij niet 
om het stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. 
Teken met behulp van het stencil ook de duinen uit dessinpapier 
en anjerwit en het water uit turkoois. Knip/scheur uit en plak 
op. 
Stans de vuurtoren, het strandhuisje, de paal, de pelikaan en 
het meeuwtje uit. Maak bij de pelikaan en het meeuwtje de 
wangetjes een beetje roze en zet een wit stipje in de oogjes. 
Plak ze op de kaart.
Stans het anker uit en knoop het met een stukje lichtblauw 
waxkoord om de fles. Stans de zeesterren en schelpen uit en 
decoreer de kaart hiermee. Stans een banner uit dessinpapier, 
bestempel met een tekst en plak op. Werk de kaart af met 
rhinestones.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl  
 
Materialen gebruikt voor beide werkstukken:
Collectables: COL1388 (Photoframes), COL1498 (Insta camera), Craftables: CR1364 (Punch die-Fish), CR1552 (Art texture scales), 
CR1553 (Punch die-Boats), Creatables: LR0541 (Palm Trees), LR0717 (Surfboard & flippers), Stans- en embosapparaat, Maskstencils: 
PS8094 (School of Fish), PS8095 (Tiny’s Beach), Stempelpapier: wit, Distress oxide inkt: black soot, chipped sapphire, festive 
berries, ground espresso, rustic wilderness, scattered straw, tumbled glass, twisted citron, worn lipstick, Papicolor kaartenkarton: 
Original zwart (901) en hagelwit (930), Recycled kraft grijs (322), Craftsheet, Gaasverband, Heatgun, Materiaal om inkt aan te 
brengen: daubers, sponsjes etc. 
 
Algemene werkwijze: 
Breng de distress oxide inkten met ronddraaiende bewegingen aan op het stempelpapier en spuit dit nat. Laat daarna goed drogen. 
Gebruik de stencils om vissen of zandribbels op het papier aan te brengen.  
Stans alle losse onderdelen uit stempelpapier en kleur ze met verschillende kleuren distress oxide inkten. 
 
Technieken voor de fotoframes: 
Kleur de fotoframes met distress oxide inkt scattered straw. Spuit dit nat en laat goed drogen. 
1. Maak een gedeelte van het visnet-stencil bruin met distress oxide inkt ground espresso en spuit dit een beetje nat. Leg hierop 
het fotoframe en druk het aan, zodat het stencil een afdruk op het papier achterlaat. 
2. Breng met distress oxide inkt ground espresso zandrillen aan op het fotoframe. 
Kleur de randen met distress oxide inkt scattered straw.

Extra nodig voor dit 
fotoboekje:
Shaker window: LR0032 (Small 
circle), Schudmateriaal: vissen, 
boten, kraaltjes, Foto’s

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0718 (Hammock)

Stans de grootste mal van de camera 3x uit stempelpapier. Kleur 
van de gestanste camera’s 2x de voorkant en 1x de achterkant 
met distress oxide inkt tumbled glass en scattered straw. Breng 
zandrillen aan met ground expresso. Trek op kraftkarton de 
grootste mal met potlood 3x aan de buitenkant om en knip ze 
uit. Trek de mal ook 2x over op hagelwit karton en snijd dit aan 
alle kanten 2,5 mm groter uit. Snijd uit kraftkarton een strook 
van 2 x 6 cm en ril een vouw op 1 cm. Vouw dubbel.  
Plak daarna het boekje in elkaar. Knip de rug gelijk met de 
vorm van het boekje. Stans de camera 2x uit stempelpapier en 
kleur één camera met distress oxide inkt worn lipstick, festive 
berries en chipped sapphire. Knip uit de andere verschillende 
onderdelen en kleur die in. Stans en embos kleinere onderdelen 
uit zwart kaartenkarton. Laat het lampje wit en bewerk het met 
black soot. Werk de camera op in 3D. Laat het middengedeelte 
open en bevestig daarin een schudvenster. Leg er wat 
schudmateriaal in en bevestig er een foto achter. Werk het 
boekje af met boten, de camera, flippers, foto’s, gaasverband, 
palmbomen, surfplanken en visnetten. 

Snijd uit stempelpapier een vierkant van 13 x 13 cm en kleur 
in met distress oxide inkt tumbled glass en scattered straw. 
Breng met ground expresso zandrillen aan. Plak het op een 
kraft vierkant van 13,5 x 13,5 cm en daarna op een hagelwitte 
dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. 
Stans een groot fotoframe uit stempelpapier, bewerk het met 
techniek 1. Stans palmbomen, een hangmat en een boot uit. 
Kleur ze met distress oxide inkten. Bevestig alles op een vierkant 
van 7 x 7 cm dat gekleurd is met distress oxide inkt tumbled 
glass en scattered straw. Stans de camera 2x uit stempelpapier 
en kleur er één met distressinkt worn lipstick. Knip uit de andere 
verschillende onderdelen en kleur ze in. Stans en embos kleinere 
onderdelen uit zwart karton. Laat het lampje wit en bewerk het 
met distress oxide inkt black soot. Werk de camera op in 3D. 
Werk de kaart af met flippers, gaasverband, surfplanken en 
visnetten.


