
Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1538 (Slimline 
Frames), CR1574 (Chain 
Snowflakes)

The Collection #107

Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: TC0889 (Tiny’s Champagne), Stampmaster: LR0029, Maskstencil: PS8109 (Tiny’s 
Bubbles & Sparkles), Tekststempels: PS1009 (Happy Holidays), Distress Ink: tumbled glass, antique linen, antique linen, kitsch 
flamingo, Stempelinkt Archival: jet black en Versamark: transparant, Embossingpoeder: pale gold (WoW), Goudkleurige verf/inkt om 
mee te spetteren, Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), Aquarelpapier, Fluweelkarton: wit, Soft glitterpapier: CA3145 
(brons), Blendingtool, Heattool, Penseeltje, Rhinestones: CA3162 (smokey grey)

Algemene werkwijze basiskaart:
Snijd van de korte kant van een A4-vel wit fluweelkarton 10 cm af en vouw het overgebleven vierkant dubbel voor de Slimline 
basiskaart. Plak er een zwarte rechthoek van 9,5 x 20,7 cm op.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1573 (Chain Stars), 
Stempels+stansenset: TC0888 
(Tiny’s Sparklers)

Stans de grootste Slimline banner uit bronskleurig soft 
glitterpapier. Stans de op één na grootste mal uit wit 
aquarelpapier en bewerk deze met distressinkt antique linen en 
kitsch flamingo, een blendingtool en het maskstencil. Breng er 
met een penseel en goudkleurige verf/inkt wat spetters op aan. 
Stempel de tekst met zwarte inkt. 
Stempel met behulp van de stampmaster het sterretje met het 
stokje, de champagneglazen, de kurk en het draadkorfje met 
Versamark inkt op wit aquarelpapier. Strooi er goudkleurig 
embossingpoeder op en smelt dit met een heattool.
Stempel de bubbels een beetje schuin in de champagneglazen 
en strooi ook hier goudkleurig embossingpoeder op en verhit dit 
met de heattool. 
Stans de onderdelen uit. Kleur de champagneglazen in met 
distressinkt antique linen. Plak de onderdelen met 3D-foamtape 
op volgens voorbeeld. 
Stans uit zwart karton de sterrenslingers en uit bronskleurig soft 
glitterpapier de losse sterretjes en plak ze op de slinger. Plak de 
slingers in gedeeltes boven aan de kaart. 
Werk de kaart af met rhinestones.

Stans de grootste Slimline banner uit bronskleurig soft 
glitterpapier. Stans de op één na grootste mal uit wit 
aquarelpapier en bewerk deze met distressinkt antique linen en 
kitsch flamingo, een blendingtool en het maskstencil. Breng er 
met een penseel en goudkleurige verf/inkt wat spetters op aan. 
Stempel vervolgens met zwarte inkt de tekst in twee delen op de 
kaart. 
Stempel met Versamarkinkt zes champagneglazen en bewerk ze 
met goudkleurig embossingpoeder en de heattool. Stempel de 
bubbels met Versamark inkt in de champagneglazen, strooi er 
goudkleurig embossingpoeder op en verhit dit met de heattool. 
Kleur in met distressinkt antique linen. Plak alles volgens 
voorbeeld met 3D-foamtape op de kaart. 
Stans de sneeuwvlokkenslinger 2x uit zwart karton en de losse 
sneeuwvlokken uit bronskleurig soft glitterpapier en plak ze op 
de slinger. Plak de slingers boven aan de kaart. 
Werk de kaart af met rhinestones.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia, blaadjes gebruikt), 
LR0437 (Petra’s Takjesset), 
LR0512 (Petra’s Apple 
Blossom), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0199, Papicolor 
kaartenkarton: Original 
donkerbruin (938) en voor 
de blaadjes: zilvergrijs (902) 
en olijfgroen (945), Metallic 
platinum (335) en gold (338) 
en wit vellum voor het knopje 
aan de tak, Lint: KH1006 Lurex 
zilver 6 mm, Rhinestones: 
CA3136

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0198, Papicolor 
kaartenkarton Original: 
olijfgroen (945) en voor 
de bloem: Metallic ivory 
(331), wit vellum en soft 
glitterpapier: brons 

1. Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart)
Snijd een strook platinum van 19,2 (hoog) x 29,7 cm (= breedte 
A4). Vouw dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 5 cm 
vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5 cm. 
Vouw beide flappen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. 
Snijd voor de binnenkant 2x paddenstoelen-dessinpapier van 
10,5 x 14,6 cm (let op: leg het patroon in de breedte en zorg 
ervoor dat de paddenstoelen rechtop komen te staan). Plak 
het volgens voorbeeld (zie foto) vast. Zet het kant op de 
flappen vast. Vouw de flappen naar binnen toe en zet ze aan 
weerskanten vast (midden openlaten). Draai de kaart zodat de 
vouw boven komt.

2. Voorkant kaart
Zet onderaan (4 cm vanaf onderen gemeten) zilverkleurig lint 
vast om ervoor te zorgen dat de kaart straks goed blijft staan. 
Laat het lint aan weerskanten ruim uitsteken, zodat het aan de 
achterkant vastgemaakt kan worden met een knoopje of strik. 
Snijd paddenstoelen-dessinpapier van 13,2 x 12 cm en 
donkerbruin dessinpapier van 13,2 x 9 cm. Plak het donkerbruin 
op de paddenstoelen vast. Zet het daarna volgens voorbeeld 
vast. Stans de sneeuwvlokkenrand 3x uit sneeuwpapier. Leg ze 
in een driehoek. Plak de kleine sneeuwvlokken in de drie hoeken 
op elkaar vast. Leg het driehoekpatroon op goudkleurig karton 
en teken het midden af. Knip het karton uit en zet dit achter 
de driehoek vast. Stans de wintercirkel LR0741 uit hagelwit 
karton (zie de algemene werkwijze) en zet verhoogd vast op het 
goudkleurige karton. Werk de kaart volgens voorbeeld verder af.

1. Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart)
Snijd een strook olijfgroen van 18,7 (hoog) x 29,7 cm (= breedte 
A4). Vouw dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 5 cm 
vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5 
cm. Snijd de flap aan de voorkant van de kaart onderaan recht 
af. Vouw de flap van de achterkant naar binnen toe. Wacht met 
vastzetten.
Snijd voor de binnenkant donkerbruin dessinpapier van 13 
x 14,3 cm. Plak het volgens voorbeeld (zie foto) vast op 
olijfgroen. Snijd voor de flap een strook effen donkerbruin 
(PB7059) van 2,2 x 14,6 cm. Zet het lint erop vast. Vouw de 
flap naar binnen toe en zet deze aan weerskanten vast (midden 
openlaten).

Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Craftables: CR1574 (Chain Snowflakes), Creatables: LR0741 (Petra’s Winter Circle), Distress Ink: frayed 
burlap, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s Autumn Whispers), Papicolor kaartenkarton Original: 
hagelwit (930), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Glitterlijm, Vingerwax: Cadence 6152 pearl.

Algemene werkwijze:
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het 10 cm hoog en 5 
cm breed. Kantjes/lintjes worden met dubbelzijdige tape vastgezet. 
Stans de wintercirkel uit hagelwit karton. Haal het papier voorzichtig uit de mal. Stans het plaatje met de ronde ring (LR0741) uit 
het knipvel en plak het in het midden op hagelwit vast. 
Tip voor het stansen: Smeer de mal even in met een droog blokje zeep. De mal wordt hierdoor gladder, zodat het papier makkelijker 
uit de mal gehaald kan worden.



2. Voorkant kaart
Snijd effen lichtoranje (PB7059) van 21 x 14,4 cm. Leg de 
sneeuwvlokkenrand (CR1574) onderaan. Geef met potlood de 
ronde rand aan en knip deze uit. Maak aansluitend van de rand 
een vouw. 
3. Snijd het lichtoranje vanaf de vouw gemeten op 13,5 cm 
recht af. Stans de sneeuwvlokkenrand 2x uit sneeuwpapier. Zet 
één rand vast op lichtoranje. 
4. Snijd donkerbruin dessinpapier van 15 x 14,1 cm. Maak 
de volgende vouwen volgens foto: op 5,5 cm dalvouw, 1 cm 
bergvouw, 4,5 cm bergvouw en op 1 cm dalvouw, er blijft 3 cm 
over. 
Zet het bovenste deel (zie pijl foto) vast op lichtoranje. Snijd 
een effen donkerbruine (PB7059) strook van 4,5 x 14,1 cm en 
lichtgroen van 2,3 x 14,1 cm. Zet ze volgens voorbeeld op elkaar 
vast. Plak het lint op olijfgroen vast. Plak dit deel in zijn geheel 
op de voorkant van de kaart vast. 
Stans de wintercirkel (LR0741) uit hagelwit karton (zie algemene 
werkwijze) en zet in het midden vast. 
Werk de kaart volgens voorbeeld verder af.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1561 (Fijne 
Feestdagen Cirkel by Marleen), 
CR1574 (Chain Snowflakes), 
Stempels+stansenset: HT1668 
(Hetty’s Snowboarder), 
Tekststempels: KJ1717 
(Kerstwensen), Maskstencil: 
PS8109 (Tiny’s Bubbles & 
Sparkles), Soft glitterpapier: 
CA3142 (zilver), Cirkelsnijder, 
Embellishment: Nuvo mousse 
pure platinum, Nietapparaat

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 
(Slimline Frames), CR1574 
(Chain Snowflakes), 
Stempels+stansensets: 
HT1659 (Hetty’s Winter 
Bear), HT1667 (Hetty’s 
Snowman), Tekststempels: 
KJ171 (Kerstwensen), Soft 
glitterpapier: CA3142 (silver), 
Blending tool,
Rhinestones: CA3156 (roze)

Snijd een witte topvouwkaart van 10,5 x 14,5 cm. 
Snijd een enkele witte kaart van 10 x 14 cm, leg het stencil erop 
en bewerk met Nuvo embellishment mousse. Laat goed drogen. 
Snijd een zwart strookje van 1,5 x 3,5 cm, scheur er één zijde af 
en sla er een nietje in. Snijd een wit strookje van 0,8 x 3 cm en 
stempel er met Versafine onyx black de tekst op. 
Snijd een witte cirkel van 3 cm Ø en stempel er met zwarte 
Versafine de tekst op. Plak deze cirkel op een zwarte cirkel van 
3,5 cm ø. 
Stans de sneeuwvlokken en de tekst uit zilverkleurig 
glitterpapier en zwart karton. Plak de ingekleurde stempel op 
met foamtape. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Neem een A4-vel wit karton en snijd er aan de korte kant 10 cm 
af, vouw het grootste deel dubbel. 
Neem wit karton en stans de grootste Slimline rechthoek. 
Stans de kleinste Slimline rechthoek uit glad wit karton en 
bewerk deze met de vier kleuren distress oxide-inkt en een 
blending tool. Spuit er na afloop een klein beetje water op. Laat 
even drogen. 
Stempel daarna de tekst met zwarte Versafine inkt. 
Stans de sneeuwvlokkenketting uit zilverkleurig glitterpapier. 
Plak de ingekleurde stempels op met foamtape. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Distress Oxide Ink: black soot, blueprint sketch, picked raspberry, wilted violet, Stempelinkt: Memento 
tuxedo black en Versafine onyx black, Kaartenkarton: wit en zwart, Kleurmaterialen, Gelpen: wit 

Algemene werkwijze: 
Stans de sneeuwman, snowboarder, beer en mokken uit wit kaartenkarton. Stempel (Memento inkt gebruikt) er met zwarte inkt de 
afdruk op en kleur deze vervolgens in met jouw favoriete kleurmedium (Promarkers gebruikt).

Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1489 
(Schoenzetten by Marleen), 
CR1503 (Dreaming Bear by 
Marleen, maan gebruikt), 
CR1573 (Chain Stars), 
Creatables: LR0494 (Horizon 
Amsterdam), LR0556 (Forest 
Trees Set-3), LR0737 (Snowy 
Window Layout-A6), LR0738 
(Branch), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Rhinestones: 
CA3155 (goud)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 10,5 cm. Plak er 
dessinpapier van 12,5 x 9,5 cm op. 
Stans het raam, de maan en tak uit, snijd een klein randje van 
de maan af (zodat deze niet achter het raam uitsteekt) en plak 
alles op de kaart. 
Stans de slinger met sterren, de laars met het pakje, de 
mijter, pieten, huisjes en het boompje uit. Plak de huisjes op 
sneeuwpapier en knip het overtollige papier langs de huisjes af. 
Plak alles in elkaar en op de kaart. 
Stans twee banners uit, bestempel ze met tekst, knoop door het 
gaatje zwart hempcord en plak ze op. 
Werk de kaart af met rhinestones.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1526 (Sinterklaas Set by Marleen), Creatables: LR0739 (Pieten by Marleen), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS1042 (Pietenpost by Marleen), Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7062 (Eline’s Sparkling Snow), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), hagelwit 
(930), Decoratiepapier: CA3126 (goud), Hempcord: zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1566 (Numbers 
Journal), Craftstencil: PS8110 
(Sinterklaas Stoomboot by 
Marleen), Soft glitterpapier: 
CA3143 (goud), Push pin: 
CA3149 (zwart), Rhinestones: 
CA3136 (zilver), CA3157 

(lichtblauw), CA3162 (smokey grey), Hempcord: wit

Teken de buitenste lijnen van de stoomboot om op hagelwit 
karton. Teken de stoomboot 2x, 1x gewoon en 1x in 
spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem die in spiegelbeeld (het 
achterste deel) en maak op ca. 3,5 cm van de bovenkant een 
rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant vast. De 
kaart kan nu rechtop blijven staan. Teken ook de romp van de 
boot om op hagelwit karton, knip uit en plak met 3D-tape op 
de stoomboot. Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen 
van het stencil. Teken ze om aan de achterkant van papier en/of 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, 
anders teken je in spiegelbeeld. Knip alle delen uit en plak ze 
op de kaart. Steek een splitpen door het deurtje als deurknop 
en plak de deur op met 3D-tape. Plak stukjes zwart hempcord 
langs de donkerblauwe lucht voor het maken van de vlaggenlijn. 
Teken de vlaggetjes om op de achterkant van het goudkleurige 
glitterpapier, knip uit en plak op langs het zwarte hempcord. 
Snijd/scheur een stuk effen blauw dessinpapier van 19 x ca. 
1,5 cm en plak op langs de onderkant. Stans de Sint en zijn 
pieten uit en plak ze met 3D-tape op de stoomboot. Zet ze een 
stukje achter de romp, zodat het lijkt of ze er echt op staan. 
Stans de mijter en het getal 12 uit en plak op. Stans de banners 
uit, bestempel ze met tekst, knoop een stukje hempcord door 
de opening en plak op met 3D-tape. Werk de kaart af met een 
rhinestones. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames-Rectangle), CR1563 
(Slimline-Mini-windows), 
CR1573 (Chain Stars), 
Stempels+stansenset: HT1666 
(Hot Drinks), Tekststempels: 
KJ171 (Kerstwensen), 
Maskstencil: PS8109 (Tiny’s 
Bubbles & Sparkles), Soft 
glitterpapier: CA3146 (blauw), 
CA3148 (roze), Acrylverf: wit

Snijd een dubbele witte kaart van 7,6 x 14,8 cm met de vouw 
links. Stans de grootste Slimline rechthoek uit wit karton en 
de kleinste uit glad wit karton, bewerk deze met drie kleuren 
distress oxide-inkt: blueprint sketch, picked raspberry en wilted 
violet en een blending tool. Leg het stencil erop en breng met 
een kwastje witte acrylverf aan. Haal het stencil voorzichtig 
weg en laat de verf goed drogen. Stans de sterrenkettingen en 
rechthoek uit roze en blauw glitterpapier en wit karton. 
Stempel de tekst met zwarte Versafine inkt op de rechthoek. Plak 
de ingekleurde stempels op met foamtape. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.



Materialen:
Collectables: COL1459 
(Eline’s Christmas Tree), 
Craftables: CR1374 (Box 
Card), CR1478 (Poinsettia by 
Marleen), CR1483 (Trees by 
Marleen), CR1567 (Snowman 
by Marleen), CR1568 (Art 

Texture-Christmas Trees), CR1572 (Sleigh by Marleen), CR1574 
(Chain Snowflakes), Stans- en embossingapparaat, Stempels: 
CS1070 (Christmas Mail by Marleen), Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by Marleen), Stempelinkt Archival: jet black, 
Distress Ink: walnut stain, Pretty Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PB7062 (Eline’s Sparkling Snow), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original ravenzwart 
(901) en hagelwit (930), Overig kaartenkarton: donkergroen, 
Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Vellum, Enamel dots: PL4520 
(snowflakes), Rhinestones: CA3136 (silver), CA3161 (pine 
green), Gelpen: wit, Hempcord: wit, Kant, Kleurpotlood: 
lichtroze potlood

Stans uit hagelwit karton de voor- en achterkant van de boxkaart 
(dus 1x mét raam en 1x zónder). Trek de mal met potlood over 
op het dessinpapier met de sneeuwvlokken, knip rondom 3 mm 
kleiner uit en plak het op de voorkant van de kaart. 
Snijd dessinpapier met sterren van 14,5 x 13 cm en snijd de 
sierlijke rand aan de bovenkant, teken hiervoor de vorm nog 
eens af en knip die iets kleiner uit. Plak het dessinpapier op het 
achterste deel van de boxkaart (dus in de binnenkant). 
Stans twee hagelwitte bevestigingstroken en knip twee golvende 
stroken (één van ca. 3,5 cm hoog en één van ca. 7 cm hoog) uit 
sneeuwpapier en plak ze vast op de bevestigingsstroken. 
Decoreer de achterste sneeuwheuvels met verschillende 
boompjes, verstevig ze door aan de achterkant een stukje wit 
karton te plakken dat achter het boompje en de sneeuw vast zit. 
Stans twee sneeuwpoppen uit. Plak ze in elkaar op wit papier 
en knip het overtollige papier netjes weg. Plak één van de 
sneeuwpoppen met een slee en kerstboom op de strook 
sneeuw, die voorin de boxkaart komt. Plak daarna beide 
bevestigingsstroken in de boxkaart vast en maak de boxkaart 
dicht door de voorkant aan beide zijden vast te plakken. Laat de 
tweede sneeuwpop om het hoekje kijken, dus knip een stukje af 
aan de rechterkant van zijn onderste bal en plak de pop vast in 
de boxkaart. 
Knip een klein hoopje sneeuw voor op de voorkant van de kaart, 
stans een slee uit kraft en plak samen op. 
Stans de slinger met sneeuwvlokken en de onderdelen voor de 
poinsettia uit, plak in elkaar en plak op. Snijd twee stroken van 
11 x 4,2 cm uit dessinpapier en plak ze op de beide zijkanten.
Werk de kaart af met enamel dots, rhinestones en een tekstje.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), Creatables: LR0724 
(Lantern), Tekststempels: 
CS1067 (Handgeschreven 
Kerst), Stempelinkt Versafine: 
onyx black

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0619 (Anja’s 
Warme Winterwensen) 

Snijd 10 cm af van de korte kant van een zwart A4-vel en vouw 
het restant dubbel.
Stans de Slimline rechthoek met het stikselrandje uit wit karton.
Maak met behulp van het maskstencil en distressinkt horizons. 
Kijk eerst waar de lantaarn komt te staan en breng op dat stukje 
geen distressinkt aan. 
Stempel de tekst. 
Stans de figuurtjes uit zwart kraft en plak ze op de witte 
rechthoek, en plak die op de zwarte kaart.

Snijd uit een zwart A4-vel een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 
cm. Snijd een witte (bijna vierkante) kaart van 12,5 x 13 cm.
Maak met behulp van het stencil en distressinkt een horizon 
en leg ook de uitgestanste tekst neer, bewerk dat deel niet met 
distressinkt.
Plak de uitgestanste figuurtjes op de witte kaart en plak die op 
de zwarte kaart.

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0740 (Winter Silhouette Sleighride), LR0736 (Tiny’s Pine Trees-3), Stans- en embosapparaat, Maskstencil: PS8080 
(Sunburst), Distress Ink: stormy sky, Kaartenkarton: wit, Kraftpapier: zwart, Glitterlijm



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1574 (Chain 
Snowflakes), CR1467 (Basic 
passe-partouts-Ovals)

Snijd van de lange kant van een wit A4-vel een strook van 13,5 
cm af. Ril deze op 0,5 cm, 1,5 cm en 2,5 cm en vervolgens op 
15 cm, 16 cm en 17 cm. 
Stans het grote ovaal uit de voorkant. Vouw de kaart in elkaar, 
dan zie je wat de binnenkant is en maak daar met distressinkt de 
horizon(s). Bewerk de voorkant ook met distressinkt.
Plak nu de kaart vast en plak de zwarte figuurtjes erop. 
Knip de slinger met sneeuwvlokken een klein stukje korter.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1476 (Kerst-
hert gebruikt), Craftables: 
CR1571 (Stitching Border-
Ice Crystals), Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter) 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1477 
(Xmas-Kerstman gebruikt), 
Craftables: CR1570 (Stitching 
Border-Christmas), Pretty 
Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PB7059 
(Eline’s Autumn Whispers), 
Sneeuwpapier: CA3104, 
Wattenschijfje

Borduur de kaart met licht- en donkerblauw garen (zes draadjes) 
en zilverkleurig DMC-garen.
Stans het hertje uit drie tinten bruin karton en gebruik zwart 
voor de oogjes en rood voor het neusje.
Snijd een strook dessinpapier van 15 cm en vouw dubbel. 
Gebruik voor de muts en sjaal een restje van dit dessinpapier. 
Gebruik het malletje van de oren nog een keer om de hoefjes 
te maken. Plak het hertje op het borduurwerk en stempel een 
winterwens.
Plak de geborduurde kaart op de dubbele kaart.

Borduur de witte kaart met rood, groen en goudkleurig garen 
(zes draadjes). 
Stans de kerstman uit: gebruik voor zijn hoofd heel lichtroze, 
voor zijn wangen en neus iets donkerder roze en voor de muts en 
wanten rood. 
Stans het randje langs de muts en de wanten uit sneeuwpapier 
en de snor en baard uit een wattenschijfje. 
Plak de kerstman op het borduurwerk en stempel een vrolijke 
kerstwens. 
Snijd een strook dessinpapier van 15 cm en vouw dubbel. Plak 
de geborduurde kaart op de dubbele kaart.

Marianne Perlot
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Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempel: KJ1717 (Kerstwensen), Stempelinkt Versafine: onyx black, Stampmaster: LR0029, Borduurgaren 
in diverse kleuren, Restjes gekleurd karton, Watercolor paper, Crafttape

Algemene werkwijze:
Snijd watercolor papier van 15 x 12,5 cm. Bevestig de stans met het borduurrandje met behulp van crafttape tegen de zijkant van 
het watercolor papier en stans uit. 
Leg daarna de borduurmal precies passend tegen de rand, bevestig met crafttape en stans uit.
Gebruik de stampmaster om de teksten netjes op de juiste plek te kunnen stempelen.


