
Extra nodig voor de cover 
kaart:
Craftables: CR1561 (Fijne 
Feestdagen Cirkel by Marleen), 
Tekststempels: CS1036 
(Hallo Winter by Marleen), 
Cirkelsnijder

The Collection #106

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1483 (Trees by Marleen), CR1567 (Snowman by Marleen), CR1568 (Art texture-Christmas trees), Stans- en 
embosapparaat, Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), Stempelinkt: Archival jet black, Knipvel: AK0076 (Eline’s Galaxy 
Backgrounds), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), 
Original ravenzwart (901), hagelwit (930), bloesem (934), dennengroen (950), babyblauw (956), lichtblauw (964) en marineblauw 
(969), Kaartenkarton: lichtoranje, zachtgroen, Metallic papier: CA3140 (mint), CA3141 (lichtblauw), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), 
Diamond gems: JU0938 (lichtblauw en blauw), Hempcord: wit, Kant, Parels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3136 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1551 (Big Tag), 
Creatables: LR0737 (Snowy 
window-A6), Tekststempels: 
CS1070 (Christmas Mail 
by Marleen), Papicolor 

kaartenkarton Original: taupe (961), Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Lint: JU0950 (sweet colours)

Snijd een hagelwit topvouwkaartje van 12 x 9,5 cm. Stans de 
grote label uit dessinpapier en plak die zodanig op het kaartje 
dat de opening van de label vrij blijft. 
Stans de rechthoek die bij de label hoort uit lichtblauw metallic 
papier en het verstevingsrondje uit sneeuwpapier, plak ze op. 
Stans de Art texture kerstboompjes uit sneeuwpapier en plak ze 
rechts op. 
Knip de achtergrond uit op 11 x 8 cm. Stans het raam uit 
marineblauw en plak op de achtergrond en daarna met 3D-tape 
op de label. 
Stans twee boompjes uit mintkleurig metallic papier en plak op. 
Stans de onderdelen van de sneeuwpop uit de verschillende 
kleuren, plak in elkaar en op de label. Stans twee banners uit, 
bestempel ze met een tekst en plak op. Doe een stukje lint en 
kant door de opening van het label en zet vast met een strikje 
van hempcord. Werk de label verder af met diamond gems, parels 
en rhinestones.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. 
Snijd lichtblauw karton van 14,5 x 10 cm, lichtblauw 
dessinpapier van 14 x 9,5 en een strook dessinpapier met 
streepjes van 15 x 6,5 cm. Plak de laagjes op elkaar met 
een stukje kant langs de linkerkant van de strook. Stans de 
Art texture kerstboompjes uit sneeuwpapier, knip de strook 
doormidden en plak ze bovenaan en onderin op de strook. 
Snijd een lichtblauwe metallic cirkel van 10,5 cm Ø en een 
afbeelding van 9,2 cm Ø. Plak de lichtblauwe cirkel op de kaart. 
Stans de Fijne Feestdagen mal uit marineblauw en plak op met 
3D-tape. Plak daar de achtergrond op. Stans een boompje uit 
mintkleurig metallic papier en plak op. Stans de onderdelen van 
de sneeuwpop uit verschillende kleuren, plak in elkaar en op 
de kaart. Stans twee banners uit, bestempel met tekst en plak 
op met een strikje door het gaatje. Werk de label verder af met 
diamond gems, parels en rhinestones.



Stans de Slimline distressed rechthoek uit en stempel een horizon met stempelinkt midnight blue. 
Bewerk de bovenzijde met het maskstencil en een blending foamsponsje met distressinkt 
weathered wood en tumbled glass. Plak het op lichtblauw karton van 21 x 9,5 cm, middenblauw 
van 21,5 x 10 cm en kraft van 22 x 10,5 cm. Stempel en stans drie kleine kerstbomen, kleur ze 
in met distressinkt pine needles, peeled paint en chipped sapphire. Plak ze met foamtape op de 
kaart. Stempel de tekst en werk de kaart af met glitterlijm en een sterretje.

Stans vier vierkanten van de Slimline distressed paper set en bewerk ze, terwijl het papier nog in 
de stans zit, met het maskstencil en een blending foamsponsje. Haal het stencil weg en breng nog 
wat extra kleur aan langs de onderrand en in de hoeken. 
Plak ze op lichtblauw karton van 13,5 x 13,5 cm, daarna op middenblauw van 14 x 14 cm en 
vervolgens op een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm. Stempel de tekst. 
Stempel en stans 1x de grote en 2x de kleine kerstboom, kleur ze in met distressinkt pine needles, 
peeled paint en chipped sapphire. Maak een grote en kleine kerstboom en plak ze met foamtape 
op de kaart. 
Werk de kaart af met sterretjes en glitterlijm.

Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1569 (Slimline Distressed Paper), Stans- en embosapparaat, Maskstencils: PS8106 (Tiny’s Frozen Window), Stempels: 
CS1068 (Gezegende Kerst), Stempels+stansenset:TC0887 (Tiny’s Snow Village), Stempelinkt: Stazon midnight blue, Distress Ink: 
chipped sapphire, peeled paint, pine needles, tumbled glass, weathered wood, Kaartenkarton: lichtblauw, middenblauw, kraft, 
Blending foamsponsje, Glitterlijm, Sterretjes



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1561 (Fijne 
Feestdagen Cirkel by Marleen), 
CR1507 (Card Stand), CR1252 
(Skis), Creatables: LR0734 
(Tiny’s Gondola), LR0736 
(Tiny’s Pines-3), Craftstencil: 
PS8105 (Forest), Knipvel: 

IT600 (Tiny’s Winter Landscape 2), Pretty Paper dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Forest), PB7059 (Autumn 
Whispers), Kaartenkarton: donkerblauw, rood, Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter)

Teken de buitenomtrek van de bomen van het stencil na op 
donkergroen karton en knip dit uit. Teken de bomen na uit 
verschillende tinten groen en geruit dessinpapier van het blok 
Autumn Whispers. Gebruik hiervoor de lijnen aan de binnenkant 
van het stencil. Teken een deel van een cirkel van ongeveer 27 
cm Ø op dessinpapier. Hiervoor kun je een bord gebruiken en dit 
omtrekken met potlood. 
Je hebt niet een hele cirkel nodig, de kaart is immers recht aan 
de onderkant. Plak dit op elkaar. 
Teken tot slot de onderkant van het stencil na op sneeuwpapier.
Stans de tekstmal en skistokken uit zilver, de skistokken uit 
donkerblauw, de gondel uit rood en de bomen uit groen van 
restjes dessinpapier. Stans de handvatten van de skistokken uit 
bruin. Gebruik de ronde mal van de tekstmal om een plaatje 
uit het knipvel te stansen. Op de randen van de bomen kan 
eventueel wat witte stempelinkt aangebracht worden.
Teken met een zwarte pen een lijn om de gondel aan te hangen. 
Plak alle delen op elkaar. Versier de kaart met sneeuwvlokken 
van sneeuwpapier.
Stans een kaartenstandaard om de kaart neer te kunnen zetten.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1569 (Slimline 
Distressed), CR1252 (Skis), 
Creatables: LR0734 (Tiny’s 
Gondola), LR0735 (Tiny’s 

Forest Horizon), LR0736 (Tiny’s Pines-3), Tekststempels: KJ1717 
(Kerstwensen), Stempelinkt Versafi ne: onyx black, Stampmaster: 
LR0029, Pretty Paper dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 
(Frozen Forest), Kaartenkarton: bruin, rood, dennengroen en 
donkerblauw, Decoratiepapier: CA3127(zilver), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter)

Snijd 10 cm van een A4-vel bruin karton af en vouw van het 
grote deel een dubbele Slimline kaart. Stans een achtergrond 
uit dessinpapier. Stans de bomen uit groen en de stammen uit 
bruin. Knip de groene stammen van de bomen af en vervang ze 
door de bruine. Stans de gondels uit rood, de ophangsystemen 
uit zilver, de ski’s uit donkerblauw en de skistokken uit zilver. 
Stans de handvatten van de skistokken uit zwart. Stans de 
heuvel uit sneeuwpapier. Leg voor het maken van de heuvels 
van sneeuw en de bomenrand, het stencil om beurten op het 
papier om uit te stansen. Op die manier kan een dal gemaakt 
worden. Teken met een zwarte pen een lijn om de gondels aan te 
hangen. Plak alles op de kaart. Met behulp van de stampmaster 
kan de tekst op de juiste plaats gestempeld worden.

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels+stansenset: 
EC0193 (Eline’s Polar Bears), 
T ekststempels: CS1067 
(Handgeschreven Kerst), 
Stempelinkt Versafi ne: 
onyx black, Stampmaster: 

LR0029, Knipvel: AK0087 (Eline’s Snow & Ice Backgrounds), 
Kaartenkarton: ijsblauw, Copic Markers, Glitterlijm

Snijd de achtergrond netjes uit en plak die op een dubbele 
kaart van 10 (hoog) x 17,5 cm (breed). Bepaal de plaats van 
de stempel, met behulp van de stampmaster gaat dat heel 
makkelijk.
Stempel het beertje en kleur hem in met bijvoorbeeld Copic 
Markers, maar andere kleurmaterialen kunnen natuurlijk ook. 
Gebruik dubbelzijdig tape om het beertje op te plakken.
Versier hier en daar een randje van de ijsschotsen met 
glitterlijm.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1569 (Slimline 
Distressed Paper), Kwast

Extra nodig voor deze 
kaart:
Maskstencil: PS8104 
(Henriette’s Backgrounds), 
Distress Ink: aged mahogany, 
festive berries, Distress 
Oxide Ink: antique linen, 
old paper, Dutch Doobadoo 
texture paste: transparant 
(870.000.001), Schilder 
paletmes

Stans de Slimline rechthoek uit stempelpapier, stempel de 
poinsettia’s en kleur de afbeelding in. Druk de stempel ook 
af op kladpapier en knip de afbeelding uit. Leg deze over de 
ingekleurde afdruk.
Druk het stempelkussen van distressinkt gathered twigs een paar 
keer op de craftsheet en spuit er water op. Meng de inkt en het 
water met een kwast. 
Spetter eerst wat inkt op een kladblaadje, zodat daar de dikkere 
spetters komen. Spetter daarna op het stempelpapier.
Kleur de randen van het stempelpapier met distressinkt vintage 
photo.
Stempel de tekst op het stempelpapier.
Stempel de poinsettia’s nogmaals op stempelpapier. Kleur de 
afbeelding in, knip uit en plak deze op met 3D-kit.
Leg de Slimline mal op rood kaartenkarton, teken deze om en 
knip uit.
Snijd donkergroen karton van 10 x 21 cm en plak alles op een 
dubbele anjerwitte kaart van 11 x 22 cm.

Snijd stempelpapier van 8,5 x 15 cm. Kleur in met distress 
oxide-inkt antique linen en old paper. Spuit dit nat en laat het 
drogen.
Stempel daarna de poinsettia en kleur deze in.
Stempel de poinsettia ook op kladpapier en knip de afbeelding 
uit. Leg deze over de ingekleurde afdruk.
Gebruik het maskstencil en distressinkt gathered twigs om 
vlekjes en vierkantjes aan te brengen. Kleur de randen van het 
papier met vintage photo.
Snijd rood karton van 9 x 15,5 cm en donkergroen van 9,5 x 16 
cm. Plak de onderdelen op elkaar.
Snijd stempelpapier van 5 x 7,5 cm. Leg het achtergrondstencil 
erop en smeer in de gaten transparante texture paste. Laat dit 
goed drogen. Kleur het papier daarna met distressinkt aged 
mahogany en festive berries.
Snijd stempelpapier van 3 x 3 cm. Kleur het eerst met aged 
mahogany en festive berries. Laat dit goed drogen. Leg er daarna 
het achtergrondstencil op en smeer in de gaten transparante 
texture paste. Laat dit goed drogen.
Plak beide vierkanten op donkergroen karton en snijd dit aan 
alle kanten 2,5 mm groter uit.
Stempel met zwarte stempelinkt een tekst op anjerwit karton. 
Snijd de tekst uit en plak deze achtereenvolgens op rood en 
donkergroen karton. Snijd iedere kleur rondom 2,5 cm groter uit.
Plak de laagjes volgens voorbeeld op een dubbele anjerwitte 
kaart van 14,5 x 17 cm.

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Art stamp: MM1649 (Poinsettia), Tekststempels: CS1068 (Gezegende kerst), Distress Ink (Ranger): gathered twigs, vintage photo, 
Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: anjerwit (903), rood (918), Kaartenkarton: donkergroen, Stempelpapier, 
Craftsheet, Inkleurmaterialen: markers, potloden etc., blending tools, Spuitfl esje met water



Ilona van den Broek
instagram.com/Ilonavandenb

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Tekststempels: KJ1717 (Giftwrapping: Kerstwensen), Stempelinkt Stazon: jet black, Acryl stempelblok, 
Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7062 (Eline’s Sparkling Snow)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1360 
(Christmas Star), Craftables: 
CR1483 (Trees by Marleen) 
CR1510 (Long tags), 
Stempels+stansenset: 
EC0193 (Eline’s Polar Bears), 
Stempelpapier: Crafter’s 
Companion Neenah classic 
crest card, Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), 
Spiegelkarton: CA3134 (goud), 

Hemp cord: 1 mm wit, Alcoholmarkers: oker, teal en grijs

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1502 (Eline’s 
Arctic Bear), COL1503 (Eline’s 
Winter Accessories), Craftables: 
CR1538 (Slimline Banners) 
CR1252 (Skis), Distress Ink: 
tea dye, Florence cardstock 
texture: verschillende tinten, 
Kaartenkarton: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 (Basic 
Shapes-Circles), CR1495 
(Sprigs), Creatables: LR0680 
(Tree Log) LR0697 (Blossom), 
Distress Ink: tea dye, Knipvel: 
AK0088 (Eline’s Polar Bears), 
Kaartenkarton: lichtbruin 
en wit, Florence cardstock 
texture: mintgroen, Enamel 

dots: PL4515 (snow & ice), Washitape: zwart-wit

Stans de hele ster uit dessinpapier en alleen het onderste deel 
ook uit sneeuwpapier. Bevestig beide delen op elkaar. Gebruik 
het sneeuwpapier ook voor het ophanghaakje. 
Stans boompjes uit verschillende kleuren dessinpapier en 
geef ze een plekje op de horizon. Stempel een ijsbeertje op 
stempelpapier en kleur het in met alcoholmarkers. Stans het uit 
en bevestig op de kaart. 
Stans twee goudkleurige sterren en plak ze zodanig op dat de 
ijsbeer er naar kijkt. 
Maak een label van dessinpapier en stempel de tekst. Bevestig 
het met hemp cord aan het ophanghaakje.

Snijd een wit vierkant van 21 x 21 cm en vouw het dubbel tot 
een Slimline kaart. 
Stans met het grootste Slimline frame twee (halve) delen uit 
dessinpapier, en één (half) deel uit wit karton. 
Knip één zijde van één deel uit dessinpapier golvend af, zodanig 
dat het deel dat overblijft ongeveer 1/3 van de totale kaart 
beslaat. Doe dit ook met het deel uit wit karton. 
Leg de drie delen over elkaar heen en maak ze passend voor de 
kaart. Stempel daarna de tekst op het witte deel. 
Stans de ijsberen inclusief accessoires, het hekje en de ski’s uit 
gekleurd karton. Bewerk de ski’s met distressinkt en werk de 
kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een witte dubbele kaart van 13 x 13 cm. Snijd een iets 
kleiner vierkant van lichtblauw dessinpapier. Snijd tevens een 
strook dessinpapier van ongeveer 5 x 13 cm. Plak de laagjes op 
de kaart en werk één zijde van de strook af met washitape. 
Snijd een cirkel van donkerblauw dessinpapier. Neem het knipvel 
en stans een cirkel uit rondom het ijsbeertje. 
Stans/snijd uit het bijpassende dessinpapier een kleine cirkel en 
stempel de tekst. 
Stans de boomstam uit lichtbruin karton en bewerk met 
distressinkt. 
Gebruik mintgroen karton voor de takjes en wit voor de 
bloemen. 
Plak alle delen op de kaart. Werk de bloemen af met enamel 
dots.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1487 (Eline’s 
Dog Accessories), Craftables: 
CR1513 (Alphabet Journal), 
Distress Ink: hickory smoke

Snijd voor de basiskaart 10 cm van een A4-vel fl uweelkarton en 
vouw het restant dubbel. 
Stans de Slimline mal uit fl uweelkarton en bewerk het karton 
met een stencil en distressinkt. Plak deze op de basiskaart. 
Stans de vierkante mallen 3x uit en bewerk ze ook met 
distressinkt. Stans de onderdelen van de spookjes 3x uit en zet 
ze in elkaar. Stans de feesthoedjes uit en zet ze in elkaar. Plak 
alles op volgens voorbeeld. 
Stans de letters uit zwart karton en plak ze op. Werk de kaart af 
met een aantal kleine onderdeeltjes uit de punchmal. 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1449 
(Alphabet XL), COL1501 (Eline’s 
Pumpkin), Craftables: CR1422 
(Tiny’s Spiderweb), Creatables: 
LR0738 (Branch), Distress Ink: 
rusty hinge, vintage photo, 
Karton: holografi sch 

Snijd voor de basiskaart 10 cm van een A4-vel fl uweelkarton 
en vouw het grote deel dubbel. Stans de Slimline mal uit 
fl uweelkarton en bewerk met een stencil en distressinkt. Plak 
de bewerkte kaart op de basiskaart. Stans de onderdelen van 
het spookje uit en zet in elkaar. Stans de pompoen uit en 
bewerk met distressinkt. Stans het spinnenweb en de tak uit 
zwart karton en de letters uit holografi sch karton. Plak alles 
op volgens voorbeeld. Werk de kaart af met een aantal kleine 
onderdeeltjes uit de punchmal. 

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1473 (Eline’s Halloween), Craftables: CR1450 (Punch die Halloween), CR1569 (Slimline Distressed Paper), Stans- 
en embosapparaat, Maskstencil A4: PS8108 (Slimline Halloween), Distress Ink: carved pumpkin, wilted violet, Fluweelkarton: wit, 
Kaartenkarton: zwart


