
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 
(Poinsettia), Creatables: 
LR0539 (Petra’s Amaryllis), 
LR0549 (Tiny’s Holly), LR0550 
(Tiny’s Larix), LR0683 (Pine 
Branch), Tekststempels: 
CS1028 (Mini Labels-NL), 
CS1069 (Kerstpost by Marleen), 
Distressinkt: aged mahogany, 

candied apple, gathered twigs, spiced marmalade, vintage 
photo, walnut stain, Distress Oxide-ink: peeled paint, Papicolor 
kaartenkarton: Kraft grijs (322), Kaartenkarton: kraft ribbel, 
verschillende kleuren groen, Stempelpapier, Acrylverf: wit, 
Craftsheet, Die cutting foam sheets: LR0022 (1 mm), Paper 
distresser, Kwast, Parels op een draadje, Piepschuim bolletjes 
(1 mm), Rhinestones: CA3159 (rood), Rilpen, Touw, Water 

The Collection #108

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0742 (Tiny’s Bouquet), Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Distress Ink: 
peeled paint, Stempelinkt: zwart, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.) 
 
Algemene werkwijze: 
Stans alle bladeren etc. uit verschillende kleuren groen karton. Bewerk ze met distressinkt pine needles en forest moss, tenzij anders 
vermeld. Stans de bloemen uit hagelwit karton. Stans de dennenappels en hun takken uit kraftkarton. Bewerk ze met distressinkt 
forest moss, gathered twigs, pine needles en walnut stain.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 
(Poinsettia), CR1496 (Forget-
Me-Nots), CR1499 (Flower 
Jug by Marleen), CR1574 
(Chain of Snowflakes), 
Creatables: LR0539 (Petra’s 
Amaryllis), LR0550 (Tiny’s 
Larix), LR0683 (Pine Branch), 
Tekststempels: CS1037 (Hello 

Winter by Marleen), Distressinkt: forest moss, gathered twigs, 
pine needles, walnut stain, Pretty Paper dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Papicolor kaartenkarton: 
Kraft grijs (322), Acrylverf: wit, Paper distresser, Rhinestones: 
CA3136, Sponsje

Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 8 x 10,5 cm, een strook 
van 4,5 x 12,5 cm en een vierkant van 13,5 x 13,5 cm. Snijd uit 
kraftkarton een vierkant van 14 x 14 cm. Bewerk de randen met 
een paper distresser en daarna met witte acrylverf. Plak alles op 
een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Breng op de bladeren, dennenappels en takken willekeurig wat 
witte acrylverf aan. 
Stans de bloemen. Stans het papier voor het boeket uit 
kraftkarton. Bewerk het met distressinkt gathered twigs en 
acrylverf.  
Bevestig alles met 3D-kit op de kaart zoals in het voorbeeld en 
werk de kaart verder af.

Scheur uit ribbelkarton een rechthoek van 12 x 11 cm. Breng 
met een sponsje op de randen witte acrylverf aan. 
Snijd uit stempelpapier een vierkant van 13 x 13 cm en ril dit 
om de 1,6 cm. Strijk (niet te hard drukken!) met het distressinkt 
stempelkussen over het papier zodat een streperig resultaat 
ontstaat. Doe dit met drie kleuren bruine distressinkt. 
Breng wat distress oxide-inkt peeled paint aan op een 
craftsheet, spuit dit nat en druk het stempelpapier hier in. Laat 
dit drogen. Snijd uit stempelpapier een vierkant van 13,5 x 13,5 
cm. Breng dezelfde kleuren met ronddraaiende bewegingen aan. 
Bewerk de randen met een paper distresser. Plak de drie lagen 
op elkaar en breng het touw aan. Plak het geheel met 3D-foam 
op een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. Stans alle 
onderdelen van de bloemen. Breng op de bladeren, dennenappels 
en takken willekeurig wat witte acrylverf aan. Laat de poinsettia 
wit. Bewerk de amaryllis met distressinkt aged mahogany, 
candied apple en spiced marmalade. Stans het papier van het 
boeket uit hagelwit karton. Bewerk de randen met distressinkt 
gathered twigs. Bevestig alles met 3D-kit op de kaart zoals in 
het voorbeeld. Spetter met een kwast nog wat verdunde witte 
acrylverf op de kaart. 
Werk de kaart verder af.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1569 (Slimeline 
Distressed), Creatables: 
LR0645 (Lente tekst), LR0573 
(Heart pins), LR0586 (Build-
a-Tulip), Distressinkt: tattered 

rose, Victorian velvet, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), Kant, Water

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1432 (Herbs 
& Leaves), CR1494 (Natural 
Twigs), CR1529 (Fresh 
Flowers), Craftstencil: PS8104 
(Henriette’s Background), 
Tekststempels: CS1072 
(Crafting Sentiments), 
Stempelpapier, Distressinkt: 
antique linen, forest moss, 
fossilized amber, gathered 
twigs, pine needles, tattered 
rose, tumbled glass, Victorian 

velvet, vintage photo, walnut stain, Papicolor kaartenkarton: 
Kraft grijs (322), Craftsheet, Paper distresser, Water

Materialen gebruikt voor 
deze kaart: 
Collectables: COL1503 
(Eline’s Winter Accessories), 
Craftables: CR1574 (Chain 
of Snowflakes), Creatables: 
LR0711 (Locomotive), LR0712 
(Rails), Tekststempels: 
CS1037 (Hello Winter by 
Marleen), Stempelinkt: zwart, 
Craftstencil: PS8105 (Forest 
A4), Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PB7062 

(Eline’s Sparkling Snow), Papicolor kaartenkarton: Kraft grijs 
(322), Original hagelwit (930)

Stans de Slimline mal uit dessinpapier. Snijd uit dessinpapier 
een rechthoek van 5,5 x 9,5 cm en een strook van 21 x 4 cm. 
Stans de randen van dit dessinpapier met de Slimeline mal. 
Snijd uit dessinpapier ook een rechthoek van 8 x 5,5 cm.  
Plak de laagjes op een hagelwitte dubbele kaart van 21 x 9,8 
cm. Plak het kant ook op de kaart. Stans de bladeren uit groen 
karton. Bewerk ze met distressinkt pine needles. Kleur de 
bloemen met distressinkt tattered rose en Victorian velvet en 
spuit ze nat. Laat dit goed drogen en plak de bloemen daarna 
met 3D-kit in elkaar. Stans het papier voor het boeket uit 
hagelwit karton. Stans het woord Lente uit hagelwit karton. 
Kleur de tekst met distressinkt tattered rose en Victorian velvet.  
Bevestig alles met 3D-kit op de kaart zoals in het voorbeeld en 
werk de kaart verder af. 

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 9 x 13 cm. Kleur het 
papier met distressinkt antique linen en tattered rose. Breng 
wat distressinkt Victorian velvet aan op de craftsheet. Spuit dit 
nat en druk het stempelpapier erin. Laat dit goed drogen. Breng 
met het stencil wat vierkanten en vlekken aan met distressinkt 
vintage photo. Laat dit drogen. Snijd uit stempelpapier een 
rechthoek van 10 x 14 cm. Kleur het papier met distressinkt 
tattered rose. Breng wat distressinkt Victorian velvet aan op de 
craftsheet. Spuit dit nat en druk het stempelpapier erin. Laat dit 
goed drogen. Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 11,5 x 
15,5 cm. Kleur het papier met distressinkt gathered twigs. Breng 
op de craftsheet wat distressinkt walnut stain aan. Spuit dit 
nat en druk het stempelpapier erin. Laat dit goed drogen. Breng 
daarna met distressinkt walnut stain en het craftstencil nog wat 
donkere vlekken aan. Bewerk de randen van de drie gekleurde 
stempelpapieren met een paper distresser en bijpassende 
distressinkt. Plak het stempelpapier op een hagelwitte dubbele 
kaart van 13 x 17 cm. Stans alle bladeren en de bloemen. 
Kleur de bloemen naar eigen inzicht met verschillende kleuren 
distressinkt. Stans het papier voor het boeket uit kraftkarton. 
Bewerk de randen met distressinkt gathered twigs. 
Bevestig alles met 3D-kit op de kaart en werk de kaart verder af.

Snijd uit effen blauw dessinpapier een rechthoek van 11,5 x 
15,5 cm. Plak dit op kraftkarton van 12 x 16 cm en daarna op 
een hagelwitte dubbele kaart van 13 x 17 cm. 
Teken met behulp van het stencil drie bomen op hagelwit karton 
van 13 x 17 cm. Knip/snijd ze uit en plak ze op de kaart. Teken 
het binnenste gedeelte van de drie bomen op dessinpapier en 
plak ze op de kaart. 
Stans de rails uit grijs dessinpapier en plak ze op de kaart. 
Stans de locomotief uit verschillende kleuren dessinpapier/
karton en werk ze op in 3D. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.



Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0551 (Nature 
Star), Tekststempels: CS1036 
(Hallo Winter by Marleen), 
Distress Ink: pine needles, 
Stempelinkt Memento: cottage 
ivy, Soft glitterpapier: CA3147 
(mint)

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er kraftkarton van 11,5 x 11,5 cm op. 
Stans de ster 2x uit fluweelkarton en plak ze op elkaar. Stans 
het takje uit fluweelkarton en bewerk met distressinkt en een 
blendingtool. 
Stans de onderdelen van de stokstaartjes uit kraftkarton en zet 
ze in elkaar. Stempel de tekst met Memento inkt en stans/snijd 
er een label van. 
Plak alles volgens voorbeeld op dessinpapier van 10,5 x 10,5 cm 
en vervolgens op de basiskaart.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1485 
(Numbers XL), Craftables: 
CR1360 (Basic Stitched 
Passepartout-Circles), CR1513 
(Alphabet Journal), Creatables: 
LR0503 (Rocket), LR0636 
(Clock), Holografisch karton, 
Splitpen

Materialen gebruikt voor dit 
kalenderblad: 
Collectables: COL1474 (Eline’s 
Cute Fox), COL1487 (Eline’s 
Dog Accessories, branch 
used), COL1502 (Eline’s Artic 
Bear), COL1503 (Eline’s Winter 
Accessories), Craftables: 
CR1525 (Wood Stove by 
Marleen, fire used), 
Stans- en embosapparaat, 
Eline’s Verjaardagskalender: 
PB7061, Kaartenkarton: blauw, 
donkerblauw, donkergrijs, 
grijs, kraft, wit en zwart, 

Decoratiepapier: CA3126 (goud), Sneeuwpapier: CA3104 
(glitter), Soft glitterpapier: CA3143 (goud), Gelpen: wit 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele topvouwkaart van 11 
(breed) x 15 (hoog) cm. Maak er een easelkaart van: ril de 
voorflap op 7,5 cm en vouw de helft naar voren om. Plak 
dessinpapier van 7 x 10,5 cm op het opstaande deel.
Stans de grote cirkel uit kraftkarton en de wijzerplaat en wijzers 
uit holografisch karton. Stans de kleine cirkel uit dessinpapier 
en plak die op de wijzerplaat. Zet de wijzers van de klok op de 
juiste tijd en maak ze vast met een splitpen. 
Stans de letters uit kraftkarton en plak ze op de wijzerplaat. Plak 
de klok tegen het opstaande deel van de kaart. Zorg ervoor dat 
het bovenste deel van de klok vrij blijft van tape/lijm.
Stans de onderdelen van het stokstaartje uit en zet in elkaar. 
Stans de vuurpijl uit holografisch karton en maak vast aan het 
stokstaartje. Plak het stokstaartje vast aan de bovenkant van 
de klok. Snijd een strookje dessinpapier van 4 x 10,5 cm en 
plak dit onderaan op het liggende kaartdeel. Stans het jaartal 
uit kraftkarton en plak het met 3D-tape op het dessinpapier. De 
omgevouwen voorflap steunt tegen de cijfers. 

Stans de benodigde motieven uit de diverse kleuren 
kaartenkarton. Plak alles op het kalenderblad. Breng met een 
witte gelpen accenten aan op de ogen en neus. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1490 (Eline’s Meercats), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7062 (Eline’s 
Sparkling Snow), Fluweelkarton: wit, Kraftkarton, Blending tool
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Snijd dessinpapier van 12 x 12 cm uit het bloc Autumn Whispers en een rechthoek van 12 x 4 cm 
uit hetzelfde dessinpapier, maar gebruik nu de effen kant. Plak ze op elkaar.
Stans het schildje uit dessinpapier uit het bloc Wood & Stone en snijd een strook van 15 cm van 
een ander dessin om daar een kaart van te vouwen.
Plak het op een donkerbruin vierkant van 13 x 13 cm.
Stans de takken en hulstblaadjes uit twee kleuren groen en het hert en de larix uit lichtbruin.
Maak een leuke compositie en bepaal de plaats waar de tekst gestempeld gaat worden. Plak de 
delen op elkaar. Gebruik voor extra diepte hier en daar een stukje foamtape. 
Maak met rode rhinestones nog wat glimmende besjes.

Snijd een strook van 12 cm van de smalle kant van een vel dessinpapier uit de paperset De natuur 
in. Snijd er 3 cm vanaf, dan ontstaat een vierkant van 12 x 12 cm en kun je het afgesneden deel 
op het dessinpapier plakken. Stempel er een tekst op.
Stans de takken en hulstblaadjes uit twee kleuren groen. Stans de larix uit lichtbruin en de 
hertenkop uit donkerbruin. Bewerk ze met distressinkt.
Snijd een strook dessinpapier van 15 x 15 cm uit het bloc Wood & Stone en gebruik het restje voor 
het schildje.
Snijd donkerbruin dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en plak het geruite papier er op.
Plak de verschillende delen op elkaar en gebruik voor meer diepte hier en daar een stukje 
foamtape.
Gebruik rode rhinestones als besjes.

Marianne Perlot
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Materialen gebruikt voor 
deze labeltjes
Collectables: COL1442 
(Giftwrapping Deer, Star, Tags), 
Stans- en embosapparaat, 
Maskstencil: PS8104 
(Henriette’s Backgrounds), 
Art Stamps: MM1631 (Kerst), 
Stempelinkt Versafine: onyx 
black, Soft glitterpapier: 
CA3144 (platina), Distress Ink: 
tumbled glass, broken china, 

shabby shutters, bundled sage, Kraftpapier: zwart, Watercolor 
papier: wit, Touwtje: zwart-wit

Kerstcadeau-labeltjes
Stans een flink aantal labels uit watercolorpapier. Bewerk ze 
met distressinkt en doe dat nogmaals met behulp van het 
maskstencil. Stempel er teksten en figuurtjes op.
Stans de hertjes uit zwart en de sterren uit soft glitterpapier en 
versier de labeltjes er mee.
Op de achterkant is voldoende ruimte voor een naam of een 
kleine zelfgeschreven tekst.
Superleuk om even te oefenen met distressen in verschillende 
kleuren en met verschillende delen van het maskstencil.

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1343 (Shield), CR1476 (Punch die-Holly), Creatables: LR0489 (Tiny’s Deer Head), LR0550 (Tiny’s Larix), LR0683 
(Tiny’s Pine Branch set), Stans- en embosapparaat, Art stamps: MM1630 (Christmas), Stempelinkt Versafine: onyx black, Distress 
Ink: forest moss, walnut stain, wild honey, Pretty Papers dessinpapier A4-blocs, dubbelzijdig: PK9170 (Wood & Stone), PB7059 
(Autumn Whispers), Paper set by Marleen: PK9176 (De natuur in), Kaartenkarton: lichtbruin, middenbruin en twee tinten mosgroen, 
Rhinestones: CA3159 (red)


