
Extra nodig voor de cover 
kaart:
Collectables: COL1489 (Eline’s 
Hamster) COL1500 (Eline’s 
Squirrel & Skunk), Craftables: 
CR1507(Card Stand Extra), 
CR1566 (Numbers Journal), 
Creatables: LR0680 (Log), 
Craftstencil PS8102 (Acorn), 

Houten stempelset: CS1076 (Feest), Stempelinkt Archival: fern 
green, orange blossom, mulberry, Distress Ink: vintage photo, 
Papicolor kaartenkarton Original: nootbruin (939), donkerbruin 
(938), mokka (953), ravenzwart (901) en legergroen (954), 
Recycled kraft bruin (323) en rood (918), Kaartenkarton: bruin, 
Scrappersdraad: naturel

The Collection #105

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Neem voor de mini-Slimline basiskaart een A4-vel hagelwit karton en snijd er over de lengte een strook van 13,5 cm af. Vouw 
voor de basiskaart de overgebleven strook dubbel. Stempel de afbeeldingen van EC0192 met stempelinkt Archival jet black op PCP 
(perfect colouring paper). Kleur ze in en stans ze uit. Accentueer de oogjes van de vossen en geef de gestempelde en ingekleurde 
vlinder en slak witte stipjes met een gelpen. 
Stans het gras volgens voorbeeld uit legergroen of olijfgroen karton. Stans de eekhoorn uit nootbruin, donkerbruin, mokka en 
ravenzwart karton en het stinkdier uit ravenzwart, hagelwit, muisgrijs en lichtroze karton. Accentueer het neusje, de oogjes en 
pootjes met een witte gelpen.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0650 (Petra’s Grass), Stempels+stansensets: CS1058 (Banners by Marleen), EC0192 (Eline’s Fox), Stans- en 
embosapparaat, Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s Autumn 
Whispers), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Perfect colouring paper (PCP), Gelpen: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1500 
(Eline’s Squirrel & Skunk), 
COL1501 (Eline’s Pumpkin), 
Craftables: CR1551 (Big 
Tag), Tekststempels: CS1056 
(Proost by Marleen), 
Stempelinkt Archival: watering 
can, Distress Ink: peeled 

paint, Knipvel: AK0081 (Eline’s Fall Backgrounds), Papicolor 
kaartenkarton Original: ravenzwart (901), muisgrijs (944), 
lichtroze (923), olijfgroen (945), Kaartenkarton: mosgroen, 
Scrappersdraad: naturel 

Stans met CR1551 een wit label. Stans de bijpassende rechthoek 
uit een achtergrondvel en plak deze op iets groter wit karton. 
Stans het verstevigingstukje uit dessinpapier. 
Stans de pompoen uit olijfgroen en mosgroen karton, embos de 
pompoen en bewerk met distressinkt peeled paint. 
Stans een stinkdier en het gras uit. 
Stempel de paddenstoel, slak en vlinder, kleur ze in en stans ze 
uit. 
Stans een hagelwit labeltje, stempel de tekst met stempelinkt 
Archival watering can en knoop er een stukje touw aan.

Teken het stencil van de eikel om op hagelwit karton, 
dessinpapier en gerecycled bruin kraft (de dop) en knip ze uit. 
Tamponneer distressinkt vintage photo op de bruine dop van de 
eikel met behulp van het craftstencil. 
Stans de boomstam, twee eekhoorns, het gras en de paddenstoel 
uit. 
Stempel de blaadjes met Archival stempelinkt orange blossom en 
mulberry en stans ze uit. 
Stans een wit labeltje, stempel de tekst met stempelinkt 
Archival fern green en knoop er een stukje touw aan.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1500 (Eline’s 
Squirrel & Skunk), COL1501 
(Eline’s Pumpkin), Craftables: 
CR1566 (Numbers journal), 
Tekststempels: CS1066 
(Super-Mega-Kei-Onwijs), 
Stempelinkt Archival: fern 

green, Distress Ink: spiced marmalade, Knipvel: AK0081 (Eline’s 
Fall Backgrounds), Papicolor kaartenkarton Original: oranje 
(911), legergroen (954), nootbruin (939), donkerbruin (938), 
mokka (953), ravenzwart (901), muisgrijs (944), lichtroze (923), 
olijfgroen (945), Scrappersdraad: naturel 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1563 (Slimline 
mini-Windows), Tekststempels: 
CS1066 (Super-Mega-
Kei-Onwijs), Stempelinkt 
Archival: fern green, watering 

can, Knipvel: AK0080 (Eline’s Animals-Autumn), Papicolor 
kaartenkarton Original: legergroen (954), Scrappersdraad: 
naturel 

 
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1562 (Slimline 
mini-Frames), Stempelinkt 
Archival: fern green, peat 
moss, Houten stempelset: 
CS1076 (Feest), Knipvel: 

AK0081 (Eline’s Fall Backgrounds), Papicolor kaartenkarton 
Original: olijfgroen (945)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15,5 x 10 cm. Snijd een 
afbeelding uit op 14,75 x 9,25 cm en plak die op iets groter 
dessinpapier. 
Stans de pompoen uit oranje en legergroen karton, embos de 
pompoen en bewerk met distressinkt spiced marmalade. 
Stans een eekhoorn en stinkdier. 
Stans een labeltje uit hagelwit karton, stempel de tekst met 
stempelinkt Archival fern green en knoop er een stukje touw 
aan. 
Stempel de vlinder en paddenstoel, kleur ze in en stans ze uit. 
Stempel het blaadje met stempelinkt Archival fern green en 
stans het uit. Stans ook het gras en de cijfers uit.

Snijd de mini-Slimline basiskaart. Stans het Slimline mini-
venster uit dessinpapier en hagelwit karton. Stans het venster 
uit het hagelwitte gedeelte en plak er een afbeelding achter. 
Stempel de vos, kleur in en stans uit. 
Stempel het blaadje met stempelinkt Archival fern green en 
stans het uit. Stans ook het gras uit. Stans het labeltje uit wit 
karton, stempel de tekst met stempelinkt Archival watering can. 
Knoop een stukje touw aan de label. 

Snijd de mini-Slimline basiskaart. Stans het Slimline mini-frame 
uit een achtergrondvel en plak het op iets groter dessinpapier. 
Stempel de vossen, kleur ze in en stans ze uit. 
Stempel het blaadje met stempelinkt Archival fern green en 
stans het uit. Stans ook het gras uit. Stans het labeltje uit wit 
karton en stempel de tekst met stempelinkt Archival peat moss.

Henriëtte Geurkink
design-54.blogspot.com

Gebruikte materialen:
Art stamps: MM1638 
(Teksten), MM1648 
(Sunflower), Maskstencil: 
PS8104 (Henriette’s 
Backgrounds), Distress 
Ink: diverse kleuren, 
Stempelinkt Archival: jet 
black, Kaartenkarton: zwart 
en geel, Aquarelpapier: 
160 gr., Micron stift 0.2: 
zwart, Craftsheet: LR0040, 
Spuitflesje water, Tooltjes en 
rond sponsje om inkt aan te 
brengen

Snijd een dubbele zwarte kaart van 21 x 10,5 cm en plak er geel 
karton van 20,5 x 10 cm op. 
Snijd aquarelpapier van 20 x 9,5 cm en stempel de zonnebloem 
met zwarte inkt. Bewerk de achtergrond met roze en gele 
distressinkt. 
Neem de craftsheet, dep er enkele keren op met het gele en roze 
stempelkussen en haal daar de bewerkte kaart doorheen tot de 
gewenste kleurencombinatie is bereikt. Houd de kleuren in lichte 
tinten. Laat de kaart drogen. 
Stempel de zonnebloem en bijtjes op een apart stukje 
aquarelpapier. Kleur ze in en knip ze uit. 
Leg daarna het maskstencil op de droge kaart op de te bewerken 
plekken. Ga met een tooltje met inkt over het stencil heen. Doe 
dit op verschillende plekken en verander ook van patroon (zie 
kaart). Laat de kaart weer drogen. 
Trek hierna met een Micron stift een aantal figuurtjes over om 
meer accenten in de achtergrond aan te brengen. 
Stempel de teksten op een restje aquarelpapier en zet er een 
lijntje omheen. 
Werk de kaart af met de uitgeknipte zonnebloem en bijtjes.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0731 (Anja’s 
Moon), Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by 
Marleen), Ronde mal met 
stiksteekjes (Crealies), 
Tekststempels: CS0861 (Kerst), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB1097 (Birds in Winter), 
Kaartenkarton: blauw en restje 
groen, Soft glitterpapier: 
CA3144 (platina), Rhinestones: 
CA3158 (mint), Touw

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1518 (Envelope 
set by Marleen), Creatables: 
LR0618 (Anja’s Trifold), 
LR0684 (Wood Slices), LR0732 
(Anja’s Pyramid, takjes 

gebruikt), Tekststempels: CS0861 (Kerst), Stempelinkt Memento: 
MD805 (toffee crunch), Knipvel Mattie’s Mooiste: MB1096 
(Slimline Birds), Kaartenkarton: wit en restje groen, Vellum, Soft 
glitterpapier: CA3144 (platina)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0731 (Anja’s 
Moon), LR0716 (Anja’s Oval, 
besjes gebruikt), LR0692 
(Anja’s Square XL), LR0620 
(Anja’s Warm Winter Wishes), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB1097 (Slimline Birds 
in Winter), Rhinestones: 
CA3154 (brons), Soft 
glitterpapier: CA3146 (blauw), 

Kaartenkarton: wit en restje kraft, Glittersneeuw: CA93727 
(Aleene’s)

Stans het vierkant met flapje 3x uit blauw karton en vouw de 
rillijnen. Knip/snijd van twee vierkanten het flapje af. Begin met 
het vierkant mét flapje en plak daar de 2e op, vervolgens de 3e. 
Vouw de pyramide zoals hij moet worden en teken met potlood 
af waar de opening moet komen voor de flap. Snijd die open. 
Stans met de driehoekmal met stiksteekjes drie stukken 
dessinpapier. Plak ze op. De 4e driehoek hoeft niet, want die 
komt binnenin als de pyramide wordt dichtgevouwen. 
Stans en embos het ornament uit glitterkarton. Stans het plaatje 
uit en stans de mal ook een keer uit karton voor de stevigheid. 
Plak ze op elkaar. 
Stans de (kerst) bloem, takjes en banner uit. Stempel de tekst 
en bevestig een klein stukje touw. Plak alles op elkaar en werk 
de kaart verder af.

Stans en embos het drieluik 2x uit wit karton. Plak ze aan 
elkaar zodat het een vijfluik wordt. Neem de langwerpige mal 
met stiksteekjes en de daaropvolgende. Stans ze tegelijk uit 
glitterkarton, doe dit 3x. Stans de twee open patronen ook 
uit glitterkarton. Stans de drie plaatjes en 7x het dessinpapier 
met de langwerpige mal met stiksteekjes. Plak alles op volgens 
voorbeeld. Plak de vijf overige stukken dessinpapier op de 
achterkant. 
Werk de kaart verder af met ornamentjes en houten schijven 
met de takjes. Stans een tekstlabel en envelopje en stempel een 
tekst. Plak ze tussen de houten schijfjes vast. Werk de kaart af 
met plaksteentjes.

Snijd een dubbele witte kaart van 14 x 14 cm. Stans en embos 
het vierkant met de parelrand uit dessinpapier. Stans de 
buitenrand om het plaatje uit blauw glitterpapier, en de cirkel 
met open patroon uit wit karton. Stans daarna het plaatje uit 
met een passende mal. 
Stans een paar takjes met besjes uit wit en de andere takjes 
uit kraftkarton. Stans de tekst voor de achterkant uit blauw 
glitterpapier. Plak alles op elkaar en breng een beetje 
glittersneeuw aan op het plaatje en de krafttakjes. Werk de kaart 
af met plaksteentjes.

Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0732 (Anja’s Pyramid), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter)



Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1424 (Lantern), Creatables: LR0688 (Chair), LR0726 (Christmas Garland), LR0733 (Christmas Stockings), Stans- en 
embosapparaat, Distress Ink (Ranger): forest moss, gathered twigs, mustard seed, pine needles, spiced marmalade, rustic wilderness, 
Knipvel: PK9171 (Brocante Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Kraftkarton, Groen karton in verschillende 
kleuren, Die cutting foam sheet: LR0022 (1 mm), Gesso: wit, Kant: wit, Wattenschijfjes (katoen)
 
Algemene werkwijze: 
Stans de kerstslinger meerdere keren uit verschillende kleuren groen karton om deze in 3D te kunnen opwerken. Kleur de onderdelen 
met distressinkt in verschillende kleuren groen en bruin. Bewerk de randen met witte gesso. 
Kleur de vlammen in de openhaard met distressinkt mustard seed, spiced marmalade, crackling campfire en candied apple, en de 
vlammetjes van de kaarsen met mustard seed en spiced marmalade. 
Stans de kerstsokken uit kaartenkarton en/of dessinpapier en de kleine delen uit wattenschijfjes. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1566 (Numbers 
Journal), Craftstencil: PS8048 
(Open Fire by Marleen), 
Distress Ink (Ranger): 
crackling campfire, candied 
apple, Papicolor kaartenkarton 
Original: zwart (901), 
Rhinestones: CA3159 (rood)

Teken de buitenste lijnen van de openhaard 2x om op hagelwit 
karton en knip ze uit. Ril een vouw op één openhaard op 3,5 cm 
vanaf de bovenrand. Vouw het bovenste deel om en gebruik het 
als plakstrook om de twee kaarten op elkaar te plakken. 
Teken beide balken en de poten op kraftkarton. Teken de 
kleinere onderdelen van de openhaard op dessinpapier. Knip alle 
onderdelen uit en kleur ze volgens voorbeeld met distressinkt 
gathered twigs. 
Plak de openhaard in elkaar met dubbelzijdig plakband/3D-foam 
en lijm om verschillende hoogten aan te brengen. 
Kleur een stukje papier met distressinkt mustard seed, spiced 
marmalade, crackling campfire en candied. Teken er de vlammen 
op en knip ze uit. 
Stans de cijfers van het jaartal uit hagelwit en zwart karton. 
Bevestig de witte cijfers op de zwarte, zodat er een schaduw 
ontstaat. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0630 (Tiny’s 
Logs), Distress Ink (Ranger): 
weathered wood, Knipvel: 
VK9594 (Christmas at Home), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: babyblauw (956), 
Rhinestones: CA3136

Snijd kraftkarton van 14 x 14 cm, dessinpapier van 13,5 x 13,5 
cm en een strook van 5,5 x 14,5 cm. Plak de laagjes op een 
hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. 
Stans Tiny’s logs uit hagelwit karton en kleur de geëmboste 
delen met distressinkt gathered twigs. Plak het plaatje erachter.
Stans de stoel uit babyblauw (4x) en hagelwit (2x) karton. 
Knip de verschillende onderdelen uit en bewerk de randen 
met distressinkt weathered wood. Gebruik 3D-foam/lijm en 
dubbelzijdig tape om de lagen op elkaar te bevestigen. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.



Extra nodig voor deze 
kaartjes: 
Craftables: CR1488 (Presents 
by Marleen), CR1518 (Envelope 
set by Marleen), CR1562 
(Slimline-mini-Frames), CR1563 
(Slimline-mini-Windows), 
Creatables: LR0733 (Christmas 
stockings), Tekststempels: 
CS1069 (Kerstpost by Marleen), 

CS1070 (Christmas mail by Marleen), Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322), Pearls: CA3132 (wit), Push pins: 
CA3153 (koper), Gelpen: wit

Snijd van een hagelwit A4-vel twee stroken van 29,7 x 7,5 cm 
en vouw ze dubbel. Stans van beide Slimline mallen de grootste 
mal uit kraft en plak die op de kaartjes. Stans de op één na 
grootste mal uit dessinpapier en stans daarna bij beide ook het 
raampje in het midden. Vouw de luikjes open, maak een klein 
gaatje en bevestig er een pinnetje door. Plak de luikjes aan de 
achterkant vast met een stukje 3D-tape, zodat ze open blijven 
staan. Snijd voor achter beide raampjes effen dessinpapier van 
5,5 x 5,5 cm. Plak het vast aan drie kanten, laat de onderkant 
nog even vrij van tape. Stans de basis van de koekpoppetjes uit 
effen lichtbruin dessinpapier en stans een jurkje en een sjaal uit 
dessinpapier. Kleed de popjes aan en plak ze met 3D-tape in het 
open raam. Schuif de beentje onder de vensterbank door en knip 
het overtollige papier weg. 
Stans de andere onderdelen voor de koekpoppetjes en maak ze 
verder af. Zet een wit stipje in de ogen en maak de wangetjes 
een beetje roze. Geef het mannetje een cadeautje en het 
vrouwtje een envelop. Stans de kerstsokken uit sneeuwpapier en 
dessinpapier, plak ze in elkaar. 
Stans banners uit effen dessinpapier, bestempel ze met een tekst 
en plak op de kaart met 3D-tape. Plak achter een banner een 
strikje van hempcord. Werk de Slimline kaartjes verder af met 
een hulsttakje met besjes, pearls en rhinestones.

Extra nodig voor dit 
koekhuisje: 
Craftables: CR1483 (Trees by 
Marleen), CR1486 (Christmas 
Light Marleen), CR1565 (Candy 
by Marleen), CR1566 (Numbers 
Journal), Craftstencil: PS8030 
(Doghouse by Marleen), 
Stempels: CS1070 (Christmas 
mail by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft 
grey (322), Original kerstrood 

(943), Kaartenkarton: zachtrood, Metallic paper: CA3140 (mint), 
Gelpen: wit, Push pins: CA3150 (wit)

Teken de buitenste lijnen van het huisje om op hagelwit karton 
en knip uit. Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van 
het stencil. Teken deze om aan de achterkant van papier en/of 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien 
anders teken je in spiegelbeeld. 
De planken van het huisje zijn voor deze kaart niet losgemaakt, 
teken dit dus als één geheel en knip het ook zo uit. Plak de 
uitgeknipte delen op de kaart. Plak het randje bij het dak en de 
deur op met 3D-tape. Steek vóór het opplakken een witte pin als 
deurknopje door de deur. 
Stans de onderdelen voor het koekpoppetje uit verschillende 
kleuren karton/dessinpapier en plak in elkaar. Zet een wit 
stipje in de ogen en maak de wangetjes een beetje roze. Stans 
het boompje, de kersttakjes, lichtjes en kerstsnoepjes uit 
verschillende kleuren, plak ze in elkaar. Stans de nummers uit 
sneeuwpapier. Plak de onderdelen op de kaart. Stans een banner 
uit effen mintgroen dessinpapier, bestempel met tekst en plak 
op met 3D-tape. Werk de kaart verder af met rhinestones en plak 
bovenaan een strikje van hempcord met een snoepje.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1564 (Gingerbread Dolls by Marleen), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), 
Stempelinkt: Archival jet black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), ravenzwart (901), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Hempcord: wit, Kleurpotloden: grijs, lichtroze, 
Rhinestones: CA3136 (zilver), CA3158 (mint)



Extra nodig voor deze 
kerstsok:
Craftables: CR1565 (Candy by 
Marleen), CR1566 (Numbers 
Journal), Creatables: LR0370 
(Pinetree set), Craftstencil: 
PS8103 (Christmas Stocking 
by Marleen), Tekststempels: 
CS1069 (Kerstpost by Marleen), 
CS1070 (Christmas mail by 
Marleen)

Teken de buitenste lijnen van de kerstsok om op hagelwit karton 
en knip uit. Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van 
het stencil. Teken deze om aan de achterkant van papier en/of 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, 
anders teken je in spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de 
kaart. Bij het bovenste deel van de sok zit een opening, plak de 
bovenste helft plat op de kaart en de onderste helft met 3D-tape 
aan de uiteinden. Laat het middelste deel vrij van tape en steek 
hier een cadeautje in. 
Stans de kerstboom uit effen groen dessinpapier. Stans de 
onderdelen voor het koekpoppetje uit verschillende kleuren 
en plak in elkaar. Maak de wangetjes een beetje roze. Stans 
de snoepjes uit hagelwit en donkergroen karton en uit effen 
mintgroen dessinpapier, plak in elkaar. Plak de onderdelen op de 
kaart. Stans de banner en nummers uit, plak de nummers erop 
en stempel de maand erachter. Plak op de kaart met 3D-tape. 
Werk de kaart af met een paar rhinestones.


