
The Collection #103

Ilona van den Broek
instagram.com/Ilonavandenb

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1400 (Eline’s Dinosaurs), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1066 (Super-mega-kei-onwijs), Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 (Rainbow), Kaartenkarton: Florence texture, verschillende tinten, Acryl stempelblok, 
Gelpen: wit, Penseel

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1538 (Slimline 
Banners), Creatables: LR0626 
(Congrats & Balloon), Distress 
Ink: peacock feathers, 
Stempelinkt: StaZon jet black, 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-blocs, dubbelzijdig: 
PK7059 (Autumn Whispers), 
Kaartenkarton: wit, Hempcord: 
wit, 1 mm, Washitape: zwartwit, 
Waterverf: emeraldgroen

Gebruikte materialen:
Collectables: COL1400 (Eline’s 
Dinosaurs), Craftables: 
CR1464 (Marleen’s Greenery, 
plukje gras gebruikt), CR1498 
(Bunny by Marleen, ei 
gebruikt), CR1538 (Slimline 
Banners), Creatables: LR0541 
(Palm Trees), LR0722 (Gate 
Folding Jungle), Stans- en 
embosapparaat, Tekststempels: 
CS1066 (Super-Mega-Kei-
Onwijs), Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by Marleen), 
Stempelinkt: Archival jet 
black, Craftstencil: PS8045 
(Mountains by Marleen), 
Pretty Papers dessinpapier-
blocs: PB7059 (Eline’s Autumn 
Whisper-A4, dubbelzijdig, 

effen oranje gebruikt), PK9176 (De Natuur in by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: grijs (322), oranje (325) 
en groen (328), Original: ravenzwart (901), lichtroze (923) en 
hagelwit (930), Kaartenkarton: okergeel, Rhinestones: CA3154 
(brons), Acryl stempelblok, Cirkelsnijder, Gelpen: wit

Snijd wit karton van 21 x 21 cm en vouw het dubbel.
Stans het grootste en het op één na grootste Slimline frame 
uit wit karton. Breng met behulp van een penseeltje spetters 
waterverf aan op het kleinste stuk karton.
Neem gekleurd karton van 5 cm hoog en stans met het op één 
na grootste frame een strookje voor de onderkant van de kaart. 
Maak met washitape een decoratief randje.
Plak alle laagjes op elkaar en stempel de tekst met zwarte inkt.
Stans de dino en drie ballonnen uit dessinpapier. Bewerk de 
ballonnen met distressinkt. 
Bevestig hempcord als touwtjes aan de ballonnen en werk de 
kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 21 x 10 cm. Stans de 
grootste mal van de Slimline frames uit lichtgeel dessinpapier 
met stipjes, effen groen dessinpapier en groen kraft. Scheur 
het groene kraft af op ca. 8 cm vanaf de onderkant en het effen 
groene dessinpapier op ca. 6 cm vanaf de onderkant. Stans de 
rand met junglebladeren uit donkergroen effen dessinpapier. Plak 
de lagen eerst op elkaar met de donkergroene bladeren ertussen 
en dan op de basiskaart. Let op: breng alleen onderin tape 
aan en laat de bladeren los. De vulkaan wordt er later achter 
geschoven.
Neem de grootste berg van het craftstencil over op grijs kraft en 
de “sneeuw” (dit wordt de lava) op oranje kraft. Gebruik voor 
het aftekenen van beide de buitenste lijnen van het stencil. Knip 
beide delen uit, plak ze op elkaar en knip daarna de bovenkant 
van de berg af. Nu is het net een vulkaan! 
Snijd een cirkel van 5 cm Ø uit effen lichtoranje dessinpapier 
en plak die op. Plak de vulkaan er gedeeltelijk overheen en 
schuif beide achter de junglebladeren. Knip wat teveel uitsteekt 
onderaan de vulkaan van de zijkanten af. 
Stans de palmboom uit en plak die met 3D-tape voor de vulkaan. 
Stans de drie dinosaurussen uit verschillende kleuren, plak ze in 
elkaar en met 3D-tape op de kaart. Stans een plukje gras en een 
dino-ei en plak ze op de kaart. Stans twee banners, bestempel 
ze met tekst en plak op. 
Werk tot slot de vulkaan af met rhinestones. 



Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1086 (Handgeschreven-Feest)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1424 (Build-
a-Tree), Craftables: CR1434 
(Punch die-Bows), CR1551 
(Big Tag), Creatables: LR0427 
(Tiny’s Wedding), LR0720 
(Tiny’s Romantic Gazebo), 
LR0721 (Tiny’s Pigeons), 
LR0724 (Street Lantern), 
Stempelinkt: Archival jet 
black, Kleurmiddel: Zig 

clean color real brush pens: black (010), orange (70), vanilla 
(073), light beige (074), mid gray (096), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), Vaessen Florence karton: aqua (056), 
iguana (064), hazelnut (093), Decoratiepapier: CA3127 (zilver),  
Hempcord: wit, Rhinestones: CA3154 (brons), Tule: wit

Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er een 
groene kaart van 14,5 x 14,5 cm op. 
Stans de kleine tag uit wit karton en snijd 2,5 cm van de 
onderkant af. Stans het oplegvelletje en verstevigingsstrookje 
uit effen dessinpapier, snijd ook hier 2,5 cm van het papier 
af. Plak het dessinpapier op de tag en stempel de tekst. Snijd 
dessinpapier van 14 x 14 cm en plak dit met ruimte voor de tag 
op de kaart. Stans twee bomen en plak ze in elkaar. 
Stans en embos het prieeltje, het bruidspaar, de duiven en 
alleen de strikjes uit wit karton én uit effen dessinpapier. Stans 
en embos twee straatlantaarns uit zilverkleurig decoratiepapier. 
Kleur het bruidspaar in en geef de duiven een oogje en 
gekleurde pootjes en snaveltjes. Plak alle onderdelen op de 
kaart. Maak van tule een strik met een dubbel strikje van 
hempcord eromheen en maak een dubbele strik van hempcord 
aan de tag. Plak de strik op de kaart, schuif de tag ertussen en 
plak nog wat rhinestones op de gestanste strikjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1483 (Trees 
by Marleen), Creatables: 
LR0500 (Maan), LR0493 
(Horizon Snowy Mountains), 
Tekststempels: EC0189 (Eline’s 
Animals), Distress Ink: stormy 
sky, Stempelinkt: VersaMark 
transparent, Embossingpoeder: 
opaque bright white, super 
fine (WOW!), Glow in the dark, 

Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK7059 (Autumn Whispers), 
Kaartenkarton: lichtgrijs, donkergrijs, zwart, lichtgeel, 
donkergroen, lichtgroen, wit, Heattool, Washitape: zwartwit, 
Waterverf: zilver metallic

Snijd een witte dubbele kaart van 13 x 13 cm. Snijd iets kleiner 
donkergrijs dessinpapier. Breng voor de sterrenhemel met behulp 
van een penseel spetters waterverf aan.
Stans een lichtgele maan en embos met embossingpoeder “Glow 
in the dark”.
Stans 1x donkergrijze bergen en 1x lichtgrijze, bewerk de 
lichtgrijze met distressinkt.
Snijd een strook bruin dessinpapier van 4,5 cm hoog. Knip aan 
één zijde een heuvelachtig landschap.
Stempel de tekst en embos met witte poeder. Maak aan de 
onderkant een decoratief randje met washitape.
Plak de onderdelen volgens voorbeeld op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1429 (Brush 
Numbers), CR1551 (Big 
Tag), CR1555 (Art Texture 
Hearts), Stempels+stansenset: 
TC0884 (Tiny’s Love Birds), 
Stempelpapier, Stempelinkt: 
Archival jet black en VersaMark 
transparent, Embossingpoeder: 
gold (Papermania), Distress 
Ink: bundled sage, hickory 
smoke, peeled paint, scattered 
straw, spiced marmalade, 
Maskstencils: PS8096 

(Tiny’s Hearts), Maskpaper, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Blendingtool met foampad, Heattool, Hempcord (wit), Pailletjes

Stans de grote tag en het oplegkaartje uit stempelpapier. 
Stempel het hart op het oplegkaartje en op maskpaper, knip 
het maskertje uit en plak het over het andere gestempelde 
hart heen.  Bewerk het kaartje daarna met het hartstencil 
en een blendingtool met distressinkt hickory smoke. Bewerk 
nog een klein stukje stempelpapier op dezelfde wijze om daar 
het verstevigingsstukje uit te kunnen stansen. Verwijder het 
maskertje en kleur het hart met distressinkt bundled sage en 
peeled paint, laat de bloemen wit. Stempel de tekst boven 
het hart. Stempel op een stukje stempelpapier de duiven met 
zwarte inkt en de twee ringen met VersaMark. Kleur de duiven 
met distressinkt hickory smoke en spiced marmalade. Strooi 
op de ringen embossingpoeder en verhit dit met een heattool. 
Kleur de ringen daarna met distressinkt scattered straw. Stans 
de duiven en de ringen uit met de bijbehorende malletjes. Stans 
de art texture mal uit wit karton en plak het hart samen met 
het oplegkaartje op de tag. Plak het verstevigingsstukje en een 
gestanst wit rondje op de tag en knoop er een dubbel strikje van 
hempcord doorheen. Plak de duiven en de ringen op de kaart. 
Stans het getal 25 uit decoratiepapier en plak het in het hart. 
Werk de tag verder af met een paar pailletjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1434 (Punch 
die-Bows), CR1537 (Slimline 
Frames), CR1555 (Art Texture 
Hearts), Creatables: LR0427 
(Tiny’s Wedding), LR0642 
(Anja’s Flower Corner), LR0721 
(Tiny’s Pigeons), LR0724 
(Street Lantern), Stempelinkt 
Versamagic Clair: morning mist, 
Kleurmiddel: Zig clean color 
real brush pens: black (010), 
orange (70), vanilla (073), 
medium beige (076), light grey 
(091), pale grey (097), natural 
grey (902), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PB7060 
(Eline’s Honeymoon), Papicolor 
kaartenkarton Original: hagelwit 
(930), Crafttape: non-permanent 
(LR0010), dubbelzijdig 
(LR0014), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver)

Snijd 10 cm af van een A4-vel dessinpapier en vouw dubbel voor 
de basiskaart. Stans een geschulpte Slimline rechthoek uit wit 
karton, leg de hoekmal erop, plak deze vast met verwijderbaar 
crafttape en stans de mal. Stempel de tekst links op de 
basiskaart. 
Stans en embos het bruidspaar uit wit karton en de 
straatlantaarn uit zilverkleurig decoratiepapier. Stans de duiven 
uit wit karton en de art texture mal uit effen dessinpapier. Deze 
laatste is gemakkelijk op te plakken als je voor het stansen aan 
de achterkant van het karton dubbelzijdig crafttape plakt. 
Kleur het bruidspaar en de duiven in. Kleur een stukje “straat” 
onderaan de kaart. Plak alle onderdelen op.



Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er een 
strook dessinpapier van 5,5 x 13,5 cm op. 
Stans de cirkel met stikstekenrand 2x uit dessinpapier en 1x uit 
wit karton. Snijd vervolgens twee kleinere cirkels uit wit karton 
en één grotere cirkel uit effen dessinpapier. Stempel het koraal, 
het zeewier en de visjes met Memento inkt op de witte cirkels. 
Snijd een witte rechthoek van 2,5 x 5,2 cm en stempel er de 
tekst op met Versafine onyx black en plak dit op een stukje kraft 
van 2,8 x 5,5 cm. 
Stans de benodigde motieven uit effen dessinpapier en 
zilverkleurig karton.
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 11,5 x 13,5 cm en bewerk 
de linkerhelft met het maskstencil en Memento summer 
sky. Stempel de tekst met Versafine onyx black in de 
rechterbenedenhoek. 
Snijd een strookje dessinpapier van 4 x 11,5 cm. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en effen 
dessinpapier. Stans het potje 2x uit en stans bij één ervan ook 
het midden uit. Plak op het dichte potje dessinpapier en plak 
daar met foamtape het 2e potje op. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1512 (Bubble), 
CR1513 (Alphabet Journal), 
CR1538 (Slimline Banners), 
Stempels+stansensets: EC0190 
(Eline’s In the Sea), EC0191 
(Eline’s Otters),Tekststempels: 
CS1086 (Handgeschreven 
Feest), Stempelinkt Memento: 
gray flannel, summer sky, 
Pretty Papers dessinpapier A4-

bloc, dubbelzijdig: PB7058 (Eline’s Babies-Little Miracle), 
Cirkelsnijder

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0660 
(Coral set), LR0725 (Jar), 
Stempels+stansenset: 
EC0190 (Eline’s In the Sea), 
Tekststempels: CS1086 
(Handgeschreven Feest), 
Stempelinkt Memento: summer 
sky, teal, Maskstencil: PS8097 
(Tiny’s Surge), Pretty Papers 
dessinpapier-blocs: PB7058 
(Eline’s Babies-Little Miracle, 

A4, dubbelzijdig), PK9163 (Sea Sparkle)

Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Kaartenkarton: kraft, turkoois, wit en zilver, Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Versafine: onyx black, Gelpen: wit 

Algemene werkwijze:
- Stans de zeedieren en otters uit wit karton, stempel er met zwarte inkt de afdruk op en kleur ze vervolgens in met je  
 favoriete kleurmedium. Voor de afgebeelde kaarten is gebruik gemaakt van Archival inkt jet black en waterverf.
- De effen zijde van het dessinpapier kan prima gebruikt worden als kaartenkarton.

Stans de grootste en kleinste label uit wit karton. Stans de grote 
en kleine rechthoek uit dessinpapier. Snijd een strookje van 3,5 
x 10 cm uit bedrukt dessinpapier en een strookje van 2 x 6,3 cm 
uit effen dessinpapier, scheur van de laatste één lange zijde af. 
Stempel de vissen en het zeewier met distress oxide-inkt op de 
label.
Stans de benodigde motieven uit kraft en effen dessinpapier. 
Stempel de tekst met Versafine onyx black op de labels van kraft. 
Werk de grote label verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1551 (Big Tag), 
CR1556 (Art Texture Waves), 
Stempels+stansensets: 
CS1058 (Banners by Marleen), 
EC0190 (Eline’s In the Sea), 
EC0191 (Eline’s Otters), 
Tekststempels: CS1069 
(Kerstpost by Marleen), 
CS1086 (Handgeschreven 
Feest), Distress Oxide Ink: 
broken China, mermaid lagoon, 
peacock feathers, Stempelinkt 
Versafine: onyx black, Pretty 
Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PK9174 
(Springtime), Enamel dots: 
PL4518 (two blue), Lint, touw



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1538 (Slimline 
Banners), Creatables: LR0039 
(Shaker Window Rectangle), 
LR0668 (Fruit), LR0722 (Gate 
Folding Jungle), LR0725 (Jar), 
Stempels+stansenset: CS1028 
(Mini Labels-NL), Craftstencil: 
PS8081 (Slimline Dots-A4), 
Distress Ink: kitsch flamingo, 
mowed lawn, picked raspberry, 
twisted witron, Stempelinkt: 
VersaMark transparant, 
Embossingpoeder: wit, 
Heattool, Schudmateriaal

Snijd voor de basiskaart 10 cm van een A4-fluweelkarton 
en vouw dubbel. Stans de grootste en de daarop volgende 
mal uit fluweelkarton. Plak de grootste rechthoek op de 
basiskaart. Bewerk de kleinste rechthoek met een craftstencil en 
distressinkt. 
Stans de gate folding mal 2x uit en stans daarna nog een keer 
uit met de kleinste Slimline mal. Bewerk beide met distressinkt 
en plak ze aan de boven- en onderkant van de kleinste 
rechthoek. 
Stans de pot uit fluweelkarton en bewerk met distressinkt. Breng 
met water wat spetters aan en laat goed drogen. Stans met de 
bijpassende mal een venster in de pot. Bewaar het reststukje. 
Stans de rietjes en het fruit uit fluweelkarton en bewerk met 
distressinkt. Knip de rietjes door en plak de onderste helften 
op het reststukje en de bovenste helften in de rand van de 
pot. Plak de omtrek van de pot op het schudvenster. Bepaal 
met het reststukje waar de pot precies moet komen en leg het 
schudmateriaal hierop. Plak nu de pot met schudvenster precies 
op het reststukje, zodat het mooi aansluit. 
Stans de label uit fluweelkarton en stempel de tekst met 
VersaMark inkt. Bewerk met wit embossingpoeder en een 
heattool. Bewerk het vervolgens met distressinkt. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af en plak het geheel op de 
basiskaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1510 (Long 
Tags), CR1544 (Square 
Backgrounds by Marleen), 
Tekststempels: CS1066 
(Super-Mega-Kei-Onwijs-
Leuk), Creatables: LR0641 
(Truck), LR0723 (Bricks), 
Distress Ink: festive berries, 
ripe persimmon, salty ocean, 
squeezed lemonade, twisted 
citron, Distress Oxide Ink: 
salty ocean, Kaartenkarton: 
zwart, Koordje, Pailletten

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1513 (Alphabet 
Journal), Creatables: LR0723 
(Bricks), Distress Ink: kitsch 
flamingo, picked raspberry, 
salvaged patina, squeezed 
lemonade, tumbled glass, 
twisted citron, Kaartenkarton: 
zwart

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 13 x 13 cm 
en plak er fluweelkarton van 12,5 x 12,5 cm op. Snijd zwart 
karton van 11,5 x 11,5 cm. Stans de square background 
uit fluweelkarton en bewerk met distressinkt. Breng wat 
waterspetters aan, laat goed drogen. Stans de Legoblokjes uit 
fluweelkarton en bewerk ze met distressinkt. Stans de hele truck 
en alleen de voorkant uit fluweelkarton. Bewerk de voorkant met 
distressinkt en plak op de hele truck. Stans de banden uit zwart 
karton en zet de truck in elkaar. Stempel de teksten en stans 
ze uit. Plak de truck met 3D-tape op de square background en 
plaats de Legoblokjes in de truck. Plak de square background 
op het zwarte karton en vervolgens op de basiskaart. Plak de 
teksten en Legoblokjes die uit de truck zijn gevallen op de kaart. 
Knoop door het label een koordje. 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 11 x 15 cm en 
plak er zwart karton van 10,5 x 14,5 cm op. 
Snijd fluweelkarton 9,5 x 13,5 cm en maak er zwarte spetters 
op, laat goed drogen. 
Stans de Legoblokjes uit fluweelkarton en bewerk ze met 
verschillende kleuren distressinkt. Plak de blokjes op het 
fluweelkarton. Stans de letters uit zwart karton en plak de tekst 
op de Legoblokjes. Plak het geheel op de basiskaart. Werk de 
kaart af met een hartje. 

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Fluweelpapier: witStans- en embosapparaat, Fluweelpapier: witStans- en embosapparaat, Fluweelpapier: wit



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), CR1510 (Long 
Tags), CR1551 (Big Tag), 
CR1557 (Square & Stars), 
Creatables: LR0683 (Pine 
Branch set), Stempelinkt: 
VersaMark transparant, 
Kaartenkarton: lichtgroen, 
donkergroen, kerstrood, 
Knipvel: EWK1287 
(Winterwishes Squirrel), 
Glitterkarton: CA3144 

(platina), Embossingpoeder: Ink3 Artic white, Heattool, 
Plakparel: CA3133 (offwhite), Shaker window: LR0024 (square),  
Waxkoord

Vouw een stuk wit karton dubbel, laat de bovenrand van de 
grootste tag net boven het karton uitsteken en stans de tag. 
Stans de rechthoek uit groen dessinpapier en plak op rood 
dessinpapier van 9,6 x 12,6 cm.
Stans het vierkant uit wit karton tegelijk met het kleine vierkant, 
zodat er een opening ontstaat. Leg het schudvenster met de 
bolle kant op het werkblad, plak dubbelzijdig tape langs de rand 
en doe wat schudsneeuw in het venster. Plak dan de afbeelding 
(goede zijde naar beneden) tegen het venster. Plak dubbelzijdig 
tape op de randen van het vierkant en plak het over het venster 
heen. Stans het vierkant ook uit platina glitterkarton, knip de 
sterren uit en plak ze op het witte vierkant. 
Stans de takken uit donkergroen, de hulstbladeren uit lichtgroen 
en de poinsettia uit kerstrood karton. Werk de poinsettia af 
met een parel. Stans de lantaarnpaal uit kraft karton, plak geel 
karton achter de vensters. 
Werk de kaart af met de grote banner die ingekort is op 5,5 
cm, stempel de tekst en bewerk die met embossingpoeder en 
heattool. Bevestig met waxkoord aan de tag. 

Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl 
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:  
Creatables: LR0724 (Street Lantern), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1068 (Gezegende Kerst), Kaartenkarton: wit, kraft, 
geel, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9171 (Brocante Christmas), Shaker snow: LR0028, Snowtex

Algemene werkwijze:  
Bewerk de groene blaadjes, boompjes en lantaarnpalen met Snowtex.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1436 (Ribbon 
Rectangle), Creatables: LR0539 
(Petra’s Amaryllis), LR0556 
(Forest Trees), LR0615 (Tiny’s 
Deer), LR0675 (Holly Leaves), 
Stempelinkt Inkon3: Blackout 
Hybrid Detail, Knipvel: 

EWK1286 (Winterwishes Fox), Kaartenkarton: donkerrood, 
lichtgroen, groen, ijsblauw, Sneeuwpapier: CA3104, Vellum, 
Enamel dots: PL4515 (snow & ice), Lint, Nuvo dream drops: 
cloud, Paper distresser, Shaker window: LR0039 (rectangle)

Snijd een donkerrode topvouwkaart van 16,5 x 13 cm en plak 
er een witte kaart van 15,5 x 12 cm op. Snijd dessinpapier van 
15 x 11,5 cm en bewerk de randen met een paper distresser. 
Stempel de tekst op de kaart. Stans de ribbon rechthoek tegelijk 
met de kleine rechthoek uit, zodat er een opening ontstaat. Rijg 
lint door de rand. Leg het schudvenster met de bolle kant op 
het werkblad, plak dubbelzijdig tape langs de rand en doe wat 
schudsneeuw in het venster. Plak de afbeelding (goede zijde 
naar beneden) tegen het venster. Plak dubbelzijdig tape op de 
randen van de rechthoek en plak deze over het venster heen. 
Stans de hulstbladeren uit groen, de amaryllis uit ijsblauw en de 
besjes uit donkerrood karton. Bewerk de besjes met Nuvo dream 
drops en werk de amaryllis af met een enamel dot. 
Stans de lantaarnpaal uit donkerrood karton, plak eerst vellum 
achter de vensters en daarachter geel karton. Stans de bomen 
uit groen en de herten uit kraft. Werk de kaart af met een stukje 
gescheurd sneeuwpapier.

EWK1286 (Winterwishes Fox), Kaartenkarton: donkerrood, 



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1538 (Slimline 
Banners), Creatables: 
LR0541 (Palm Trees), 
LR0542 (Suitcase), LR0718 
(Hammock), Maskstencil: 
PS8097 (Slimline Travel)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1451 (Mini 
Village), CR1537 (Slimline 
Frames), Creatables: 
LR0523 (Key Ring), 
Stempels+stansenset: CS1028 
(Mini Labels-NL), Maskstencil: 
PS8098 (Slimline City)

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 18,9 x 7,7 cm. 
Bewerk deze met distress oxide-inkt speckled egg. Spuit nat en 
laat drogen. Gebruik het stencil en distress oxide-inkt antique 
linen om vliegtuigen en hun vliegroutes aan te brengen. Breng 
in het midden bergen aan met distress oxide-inkt speckled egg. 
Stans uit lichtroze karton een rechthoek met schulprand en uit 
lichtblauw een rechthoek van 19,8 x 8,7 cm. Plak beide op een 
hagelwitte dubbele kaart van 20,8 x 9,7 cm. 
Snijd twee cirkels met een geschulpte rand uit hagelwit karton.  
Snijd uit stempelpapier twee cirkels van 6 cm Ø. Bewerk ze 
met distress oxide-inkt antique linen en speckled egg. Spuit 
nat en laat drogen. Breng met distress oxide-inkt speckled egg 
vliegtuigen en hun routes en de bergen op de cirkels aan met 
behulp van het stencil. Plak ze op de kaart. Stans de hangmat, 
koffers, palmbomen en vliegtuigen uit stempelpapier. Kleur ze 
met de verschillende kleuren distressinkt en distress oxide-inkt. 
Bevestig ze met 3D-kit op de kaart. Werk de kaart af met een 
tekst en wat vliegtuigen.

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 19 x 7,8 cm. Kleur 
deze met distress oxide-inkt antique linen en speckled egg. 
Spuit het nat en laat drogen. Breng met behulp van het stencil 
en distress oxide-inkt speckled egg een plattegrond aan. 
Snijd uit stempelpapier een strook van 19 x 1,5 cm en kleur deze 
met distressinkt ground expresso. Spuit het nat en laat drogen. 
Breng met behulp van het stencil en dezelfde ground expresso 
inkt een plattegrond aan.
Stans uit lichtroze karton een rechthoek met stikrand en uit 
lichtblauw een rechthoek van 20 x 8,8 cm. Plak alles op een 
hagelwitte dubbele kaart van 21 x 9,8 cm. 
Stans de huisjes en bomen uit stempelpapier, per huis vier 
lagen. Kleur ze met de verschillende kleuren distressinkt en 
distress oxide-inkt. Werk de huisjes op in 3D. Bevestig ze 
volgens voorbeeld op de kaart. 
Stans de grote “postzegel” met schulprand uit lichtroze karton. 
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 5,2 x 7 cm. Kleur 
deze met distressinkt ground expresso. Spuit het nat en laat 
drogen. Breng daarna een plattegrond aan met distressinkt 
ground expresso. 
Stans de kleinere rechthoek met stikrand uit stempelpapier. Kleur 
deze met distress oxide-inkt antique linen en speckled egg. 
Spuit dit nat en laat drogen. Breng met dezelfde kleuren een 
plattegrond aan. Plak de onderdelen op elkaar en daarna op de 
kaart. Stans het huisje, de ring en de sleutels uit stempelpapier 
en kleur ze met distressinkt en distress oxide-inkt. 
Bevestig ze volgens voorbeeld op de kaart en werk de kaart af 
met een tekst en wat vliegtuigen. 

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1471 (Punch die-Aviation), Stempels+stansenset: CS1060 (Text Messages), Stans- en embosapparaat, Distress Ink: 
ground espresso, peeled paint, spun sugar, Distress Oxide Ink: antique linen, speckled egg, Stempelpapier: wit, Stempelinkt: zwart, 
Papicolor kaartenkarton: lichtroze, (923), hagelwit (930), Kaartenkarton: lichtblauw, Craftsheet, Heattool, Materiaal om inkt aan te 
brengen: daubers, sponsjes etc. 
 
Algemene werkwijze: 
Breng de distressinkt en Distress Oxide Ink met ronddraaiende bewegingen aan op het stempelpapier.


