
The Collection #104

Tineke van der Linden 
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:  
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Inkon3-Blackout Hybrid Detail, Kaartenkarton: donkerrood, groen 
 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1325 
(Banners & tekststempels 
Christmas), Craftables: 
CR1424 (Lantern, kaarsje 
gebruikt), CR1425 (Advent 
Candles), CR1426 (Candles 
set), CR1476 (Punch die-
Holly), CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), Creatables: 
LR0502 (Curtains), LR0669 
(Lantern & Label, takjes en 
besjes gebruikt), LR0726 
(Guirlande), Craftstencil: 
PS8077 (Window), 
Kaartenkarton: wit, 
donkergroen, lichtblauw, 
middenblauw, vintage-blauw, 

Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter), Knipvel: VK9594 (Christmas at Home), Soft glitter 
paper: CA3144 (platina), Ice crystal pen (Pentart), Rhinestones: 
CA3159 (rood), Snowtex, Tule, Witte gesso

Bewerk de groene blaadjes met Snowtex. Teken het craftstencil 
over op wit karton. Knip/snijd de ramen en de hartjes uit. Teken 
het raam over op donkerblauw dessinpapier en knip/snijd ook 
hier de ramen uit. Teken de luiken 2x over op donkerblauw 
dessinpapier, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Zet de randen 
van het dessinpapier lichtjes aan met witte gesso. 
Stans de gordijnen uit gestippeld dessinpapier en plak ze achter 
het raam. Knip/snijd de afbeelding ruim uit en plak deze achter 
het raam met de gordijnen. Stans de guirlande en de losse 
hulstblaadjes uit donkergroen karton. Plak de losse hulstblaadjes 
tussen de guirlande en werk af met plakparels. 
Stans 2x drie verschillende kaarsen uit lichtblauw, middenblauw 
en vintage-blauw, hulsttakken uit groen, takjes uit donkergroen 
en besjes uit wit karton. Stans de vlammetjes uit platina 
glitterpapier. 
Maak de kerststukjes in spiegelbeeld op de luikjes en breng op 
het kaarsvet wat ice crystal glitterlijm aan. Stans de banner uit 
dessinpapier, stempel de teksten en werk af met hulstblaadjes 
en rode besjes. Bevestig op de buitenzijde van de luiken kleine 
strikjes van witte tule.

Bewerk de bladerkrans en de herfstbladeren met distressinkt 
walnut stain, rusty hinge, forest moss en aged mahogany.
Vouw kraftkarton dubbel met de vouw boven, leg de bovenrand 
van de grootste tag net boven het karton uit en stans de tag. 
Stans de rechthoek uit dessinpapier en plak deze op dessinpapier 
van 9,6 x 12,6 cm. Stans de bladerkrans uit lichtgroen karton, 
plak de afbeelding er achter en knip het overtollige papier weg. 
Stans de herfstbladeren uit geel, lichtbruin, groen, oranjerood 
en oranjebruin karton. Stans de takjes uit donkerbruin karton en 
werk af met een zwarte spin, waarop een wit kruis is getekend. 
Stans de bramen uit groen en donkerrood karton en bewerk de 
bramen met distressinkt picket fence. Werk de kaart af met een 
banner, stempel de tekst en bevestig deze met waxkoord aan de 
tag.

Extra nodig voor cover kaart:
Craftables: CR1383 (Punch 
die-Spiders & Bug), CR1499 
(Flower Jug by Marleen, 
takje gebruikt), CR1551 (Big 
Tag), Creatables: LR0621 
(Tiny’s Leaves), LR0622 
(Tiny’s Blackberries), LR0624 
(Tiny’s Leaves Wreath), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Tekststempels: MM1631 
(Hallo Herfst), Distress Ink: 
walnut stain, rusty hinge, 
forest moss, aged mahogany, 

picket fence, Kaartenkarton: bruin en zwart kraft, lichtgroen, 
geel, donkerbruin, lichtbruin, oranjerood, oranjebruin, Knipvel: 
EWK1289 (Sensibility Autumn), Pretty Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Autumn Whispers), Waxkoord, Witte 
pen
 



Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1477 (Punch die-Sakura), CR1558 (Art Texture-Bricks), Creatables: LR0727 (Buddha & Balancing Stones), LR0728 
(Orchid), LR0729 (Bamboo), LR0730 (Layout-A6), Stans- en embosapparaat, Distress Oxide Ink (Ranger): blue sketch, bundled sage, 
hickory smoke, milled lavender, peeled paint, pumice stone, rusty hinge, shaded lilac, wild honey, Papicolor kaartenkarton Original: 
violet (920), hagelwit (930), sering (937), Stempelpapier: wit, Stempelinkt: zwart, Craftsheet, Heatgun, Materiaal om inkt aan te 
brengen: daubers, sponsjes etc., Rhinestones: CA3136
 
Algemene werkwijze: 
Breng de distress oxide-inkt met ronddraaiende bewegingen aan op het stempelpapier. Stans de stenen en het Boeddhabeeld uit 
stempelpapier. Kleur ze met pumice stone. Spuit dit nat en laat goed drogen. Druk het stempelkussen van hickory smoke een paar 
keer op de craftsheet en spuit dit nat. Druk de stenen en het beeld een paar keer in de druppels. Laat dit drogen. Kleur de bamboe, 
de blaadjes en de tak van de orchidee met peeled paint en bundled sage. Kleur de vlammetjes van de kaarsjes met rusty hinge en 
wild honey en het kaarsvet met milled lavender en shaded lilac. Kleur de orchidee met dezelfde kleuren. Druk het stempelkussen van 
shaded lilac een paar keer op de craftsheet. Spuit dit nat en druk hierin de bloemblaadjes. Kleur de bloemetjes naar eigen inzicht. 
Gebruik een plaksteentje als bloemhart.

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: CS1034 (Mumbai), 
KJ1724 (Encouraged), 
Stempelinkt: Memento lulu 
lavender

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: CS1035 (Delhi), 
KJ1727 (Ik denk aan jou), 
Stempelinkt: watermark, 
Embossingpoeder: clear

Snijd uit stempelpapier een vierkant van 11,5 x 11,5 cm en kleur 
het met distress oxide-inkt blue sketch, shaded lilac en milled 
lavender. Spuit dit nat zodat de kleuren in elkaar overlopen. Laat 
dit goed drogen. Stempel de mandala met shaded lilac op het 
stempelpapier. 
Stans met de art texture stans de stenen 2x uit hagelwit karton. 
Kleur ze met een distress oxide-inkt naar keuze. Plak ze op het 
stempelpapier. 
Stempel de tekst met Memento inkt op het stempelpapier. 
Verschuif de stempel een heel klein beetje en stempel de tekst 
nogmaals met zwarte stempelinkt. 
Plak violetkleurig karton van 11,8 x 11,8 cm en seringkleurig 
karton van 12,3 x 12,3 cm op een hagelwitte dubbele kaart van 
13,3 x 13,3 cm. Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Stans het raamwerk uit hagelwit karton en plak het op 
seringkleurig karton van 10,1 x 14,4 cm. Stans de grootste mal 
uit violetkleurig karton. Plak op een hagelwitte dubbele kaart 
van 11,5 x 15,8 cm. 
Snijd stempelpapier van 8,5 x 13 cm. Stempel er met watermark-
inkt de mandala op. Strooi er embossingpoeder op en verhit 
dit met de heatgun tot het poeder is gesmolten. Laat dit even 
afkoelen. 
Kleur het stempelpapier met distress oxide-inkt blueprint sketch, 
shaded lilac, milled lavender. 
Stans drie kleinere rechthoeken van de mal uit het gekleurde 
stempelpapier en drie uit hagelwit karton.  
Plak ze op de kaart en werk de kaart volgens voorbeeld af.



Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0730 (Layout-A6), Stans- en embosapparaat, Craftstencil: PS8101 (Tiny’s Leaves), Stempels: TC0885 (Tiny’s Fall 
Leaves), TC0886 (Tiny’s Mushrooms), Stempelinkt: Archival jet black, Aquarelpapier, Distress Ink: aged mahogany, bundled sage, 
dusty concord, ground espresso, mowed lawn, salty ocean, vintage photo, weathered wood, Blending sponsje

Extra nodig voor deze kaart:
Tekststempels: KJ1724 
(Encouraged), Karton: zwart

Stans de A6-lay-out uit aquarelkarton, plak het kader met een 
lijmpen op een kraftkleurige kaart.
Stempel de tekst op het vierkantje linksonder en bevestig een 
clip. Stempel de paddenstoelen op de rechthoek rechtsonder, 
kleur in met distressinkt. Bewerk de overige rechthoeken met 
een blending foamsponsje en distressinkt, maak gebruik van de 
stencils. Plak ze in de kaders.
Stempel en stans de paddenstoel, de egel, een eikeltje en vijf 
bladeren en kleur ze in met distressinkt.
Maak mooie composities en plak ze met foamtape op de kaart.
Stans drie paarse bloemetjes en plak lichtblauwe plaksteentjes 
in het midden.
Werk de kaart af met een gestanst paars hartje.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1551 (Big Tag), 
Tekststempels: KJ1725 
(Vertrouw), Karton: zilver

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), Tekststempels: 
KJ1725 (Vertrouw), Karton: 
zwart

Stans het achtergrondframe met oplegvel en twee geschulpte 
frames. 
Stempel en stans drie paddenstoelen en zes bladeren en kleur ze 
in met distressinkt.
Beïnkt de achtergrond met het stencil met bladeren en een 
blending foamsponsje. Plak op de kaart en bevestig bovenaan de 
clip van de big tag-labels.
Bewerk de geschulpte frames terwijl het papier in de stans zit. 
Stempel de bladeren en kleur ze in met distressinkt, bewerk het 
overige met een blending foamsponsje, laat de kleuren mooi 
verlopen. Bevestig een gestanste paperclip op de bovenste 
rechthoek en plak de rechthoeken liggend op de kaart. Stempel 
de tekst.
Maak mooie composities met paddenstoelen en blaadjes, plak ze 
met foamtape op de kaart.
Stans paarse bloemetjes en plak lichtblauwe plaksteentjes in het 
midden.

Stans het achtergrondframe met oplegvel en twee 
postzegelframes. Stempel en stans twee paddenstoelen, vijf 
blaadjes en twee eikeltjes en kleur ze in met distressinkt.
Beïnkt de achtergrond met een blending foamsponsje, gebruik 
hierbij het stencil met bladeren. Bewerk de postzegelframes 
terwijl het papier in de stans zit, laat de kleuren mooi verlopen. 
Maak nog wat spetters met distressinkt salty ocean. Plak de 
laagjes en een gestanste clip op de kaart en stempel de tekst.
Maak mooie composities met paddenstoelen en blaadjes, plak ze 
met foamtape op de kaart. Stans paarse bloemetjes en plak ze 
op met lichtblauwe plaksteentjes in het midden.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1476 (Punch 
die-Holly), CR1483 (Trees 
by Marleen), CR1559 (Art 
Texture-Stars, gebruikt 
voor donkerblauwe ster), 
CR1561 (Fijne Feestdagen/
Fijne Kerst by Marleen 
CR1561), Creatables: LR0730 
(Layout-A6), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Soft glitter 
papier: CA3143 (goud), 
Knipvel: VK9593 (Nordic 
Christmas), Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: babyblauw 
(956) en marineblauw (969), Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), CR1495 (Sprigs), 
CR1559 (Art Texture-Stars), 
CR1561 (Fijne Feestdagen/
Fijne Kerst by Marleen 
CR1561), Knipvel: VK9593 
(Nordic Christmas), Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9164 (Winter days by 

Marleen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), 
Decoratiepapier: CA3126 (goud), Karton: donkergroen, Metallic 
paper: CA3140 (mint), Soft glitter papier: CA3143 (goud), 
Vellum, Cirkelsnijder, Kant: wit, Plakparels: CA3132 (wit)

Snijd een topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. Stans het frame van 
de lay-outmal uit hagelwit en plak op. Stans de verschillende 
vakjes uit verschillende kleuren en plak ze op. Stans twee 
afbeeldingen met herten uit en plak ze met 3D-tape op de 
donkerblauwe vakjes. 
Stans de tekst uit dessinpapier met sterren en plak op met 
een smal randje donkerblauw eroverheen. Werk de kaart af met 
boompjes, kersttakjes, een donkerblauwe ster, een paperclip, 
goudkleurige hoekjes en pareltjes. 

Snijd uit kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
hagelwit van 13 x 13 cm, donkerbruin dessinpapier van 12,5 x 
12,5 cm en een strook van 13,5 x 5,5 cm. Plak het randje kant 
achter de strook en plak daarna de laagjes op elkaar en op de 
kaart. Stans de sterrenrand uit goudkleurig karton en plak op. 
Snijd de volgende cirkels uit met een cirkelsnijder.
Snijd donkergroen dessinpapier van 10 cm Ø. Plak midden op de 
kaart. Snijd hagelwit karton van 9,2 cm Ø en snijd de afbeelding 
uit op 8,4 cm Ø. Stans de ronde tekst uit kraft, plak hier de 
witte cirkel op en daaroverheen de afbeelding. Plak het geheel 
met 3D-tape op de donkergroene cirkel in het midden van de 
kaart. 
Stans een paar kleine sterren uit het goudkleurige glitterkarton 
en plak ze op de afbeelding. Stans de poinsettia en het takje 
uit, plak in elkaar en op de kaart. Werk de kaart af met pareltjes. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1487 (Presents 
Bag by Marleen, strikje 
gebruikt), CR1499 (Flower 
Jug by Marleen), CR1560 (Van 
Harte/Gefeliciteerd by Marleen), 
Creatables: LR0654 (Tulip Doily), 
Stempelinkt: VersaMagic Red 
Magic GD-12, Knipvel: EWK1288 
(Sensibility Berries), Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc, 

dubbelzijdig: PK9168 (I love Holland), Papicolor kaartenkarton 
Original: zachtgroen (970), Metallic paper: CA3141 (lichtblauw), 
Cirkelsnijder, Rhinestones: CA3158 (mint) en lichtoranje

Gebruik de cirkelsnijder voor het snijden van de volgende cirkels.
Snijd twee hagelwitte cirkels van 13,5 cm Ø, maak op één ervan 
een rechte rillijn op 2 cm van de rand. Vouw deze plakrand om 
en breng lijm of tape aan en plak vast tegen de andere cirkel. 
Snijd van de achterste cirkel een klein stukje recht af. De kaart 
zal nu blijven staan. Snijd donkerblauw effen dessinpapier van 
13 cm Ø en dessinpapier met blauwe bloemen van 12,5 cm Ø. 
Snijd blauw effen dessinpapier van 10 cm Ø en plak het midden 
op de kaart. Snijd hagelwit karton van 9,2 cm Ø en snijd de 
afbeelding uit op 8,4 cm Ø. Plak de cirkels op de kaart.
Stans de tekst met cirkel uit donkerblauw effen dessinpapier, 
plak hier de witte cirkel op en daaroverheen de afbeelding. Plak 
het geheel met 3D-tape op de blauwe cirkel midden op de kaart. 
Stans de tulpen, de kan en het strikje uit. Bewerk de bloemen 
met rode inkt. Plak in elkaar en op de kaart. Werk de kaart 
verder af met plaksteentjes.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930) 



Stans de flessenlabel uit wit karton en dessinpapier. Zet op de 
label van dessinpapier een potloodstreep op 6,25 cm gemeten 
vanaf de onderzijde. Plaats de tekstmal op deze potloodstreep, 
zet vast met verwijderbaar tape en stans de tekst. Stempel, 
kleur en stans de wijnfles en -glazen. Stans de druivenranken uit 
mosgroen en kerstrood karton. 

Extra nodig voor deze 
kaart:
Creatables: LR0367 
(Bottle Label), 
LR0480 (Tiny’s Vines), 
Stempels+stansenset: 
HT1665 (Hetty’s Wine), 
Distress Ink: aged 
mahogany, Papicolor 
kaartenkarton Original: 
kerstrood (943)

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1560 (Van Harte/Gefeliciteerd by Marleen), Stans- en embosapparaat, Perfect colouring paper (PCP), Copics of ander 
kleurmiddel, Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7059 (Autumn Whispers), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), mosgroen (951)

Algemene werkwijze: 
Stempel de afbeeldingen van HT1664 (Hetty’s Beer) en HT1665 (Hetty’s Wine) met stempelinkt Archival jet black op PCP. Kleur de 
afbeeldingen in en stans ze uit. Stans de druivenranken uit mosgroen en kerstrood karton. Bewerk de druiven met distressinkt aged 
mahogany. Knip de blaadjes los en versier de kaart of label met losse blaadjes.

Stans de flessenlabel uit wit karton, kraft en dessinpapier. Zet op 
de label van kraft een potloodstreep op 6,25 cm gemeten vanaf 
de onderzijde. Plaats de tekstmal op deze potloodstreep, zet 
vast met verwijderbaar tape en stans de tekst. Scheur een strook 
van de label van dessinpapier. Stempel, kleur en stans het flesje 
en de bierpullen. Stans de banners uit wit karton en stempel de 
tekst met stempelinkt Archival jet black. Stans een klavertje vier 
uit mosgroen karton en plak het op de label. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1539 (Punch 
die-Lucky), Creatables: 
LR0367 (Bottle Label), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), HT1664 
(Hetty’s Beer), Tekststempels: 
CS1056 (Proost by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322)



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1558 (Art 
Texture-Bricks), Creatables: 
LR0434 (Barrel), LR0480 
(Tiny’s Vines), LR0730 
(Layout-A6), Knipvel: 
EWK1251 (Chardonnay), 
Stempels+stansenset: HT1665 
(Hetty’s Wine), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft 
grijs (322), Original: nootbruin 
(939) en kerstrood (943), 
Distress Ink: vintage photo, 
aged mahogany

Snijd een witte dubbele kaart van 11 x 15,25 cm. Stans de grote 
rechthoek van de lay-outmal uit dessinpapier en het raster uit 
kraft. Stans de lay-outmal volgens voorbeeld uit dessinpapier en 
uit het knipvel. Stans de tekst (CR1560) uit de kleine rechthoek 
van dessinpapier. Stans de texture bricks uit dessinpapier en 
knip op maat, zodat ze in de rechthoek linksboven passen. 
Stans de ton uit nootbruin karton en bewerk met distressinkt 
vintage photo. Stempel, kleur en stans de wijnglazen en het 
kaasplankje. Stans de druivenranken uit mosgroen en kerstrood 
karton.

Snijd uit kraft een dubbele kaart van 13 x 13 cm. Snijd 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en wit karton van 12 x 12 cm, 
stans in het midden de binnenste cirkel van CR1560. Stans de 
tekstcirkel (CR1560) uit dessinpapier. 
Stans de art texture bricks uit dessinpapier. Plak ze verspringend 
achter de uitgestanste cirkel, aan de rechterzijde van het witte 
vierkant. Plak daarachter een afbeelding. 
Stempel, kleur en stans de flessen en glazen uit. Stans de 
banners uit wit karton en stempel de tekst met stempelinkt 
Archival jet black. Stans de druivenranken uit mosgroen karton.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1558 (Art 
Texture-Bricks), Creatables: 
LR0480 (Tiny’s Vines), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
HT1664 (Hetty’s Beer), 
HT1665 (Hetty’s Wine), 
Tekststempels: CS1056 (Proost 
by Marleen), Knipvel: EWK1251 
(Chardonnay), Papicolor 

kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322)


