
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1575 (Veel 
Liefs Circle by Marleen), 
CR1576 (Slimline Tags), 
Stempelinkt Memento: MD901 
(London Fog), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), hagelwit 
(930), Vellum, Diamond gems: 
JU0937 (lichtroze en roze) 
Cirkelsnijder, Mini ink blending 
tool 

The Collection #109

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1504 (Flowers by Marleen), Stans- en embosapparaat, Papers Set A5-bloc, dubbelzijdig: PK9177 (Fleurige groetjes 
by Marleen), Papicolor kaartenkarton Original: lichtroze (923), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Flower shaping set: LR0020, 
Hempcord: wit, Plakparels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3136 (zilver) 

Extra nodig voor dit 
cadeautje:
Craftables: CR1542 (Potted 
Plants by Marleen), 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Cadeautje, 
Inpakpapier

Pak een cadeautje in, kies hiervoor inpakpapier met een rustig 
motief. Neem een stuk hempcord en plak het uiteinde aan de 
achterkant van het cadeautje vast. Rijg er nu drie vlaggetjes 
aan en zet het koord weer aan de achterkant vast met een 
klein stukje tape. Wikkel het hempcord achter het pakje langs 
en rijg er weer drie vlaggetjes aan. Plak het uiteinde weer vast 
aan de achterkant van het pakje. Plak het stickertekstje op een 
bijpassende kleur kaartenkarton en knip dit rondom 1 mm groter 
uit. Plak het boven de vlaggetjes op het cadeautje. 
Stans de verschillende bloemen, blaadjes en plantjes uit en 
decoreer de vlaggetjes hiermee. Werk de vlaggetjes af met 
rhinestones.

Stans de grote label van de Slimline tags 2x uit hagelwit. Maak 
bij één een rillijn over de breedte van de label op ca. 2,5 cm 
van de bovenkant. Vouw om, dit is nu de plakstrook. Breng lijm 
aan en plak vast tegen de andere label. Stans de bovenkant 
van de label uit lichtgroen dessinpapier en plak om de opening 
heen. Knoop er een stukje hemp cord doorheen en zet vast 
met een strikje. Stans de grote rechthoek uit dessinpapier en 
snijd/scheur een strook lichtgeel dessinpapier van 18 x ca. 3,5 
cm. Plak op elkaar en op de label. Snijd met de cirkelsnijder 
een cirkel van 10,5 cm Ø uit lichtgroen. Stans de banner uit 
wit en plak met 3D-tape op de lichtgroene cirkel. Snijd met 
de cirkelsnijder een cirkel van 9,2 cm Ø uit lichtgeel. Plak 
de cirkels met 3D-tape midden op de label. Knip de lange 
tekststicker doormidden, plak ieder deel op een bijpassende 
kleur kaartenkarton en snijd ze 1 mm groter uit.
Plak ze met 3D-tape op de label. Stans de verschillende 
bloemen, blaadjes en de lieveheersbeestjes uit en decoreer de 
kaart hiermee. Werk de label verder af met diamond gems en 
rhinestones.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1575 (Veel Liefs 
Circle by Marleen), CR1576 
(Slimline Tags), Creatables: 
LR0745 (Lady Bugs), 
Stempelinkt Memento: MD901 
(London Fog), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), hagelwit 
(930), Vellum, Diamond gems: 
JU0937 (lichtroze en roze), 
Cirkelsnijder, Mini ink blending 
tool

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
effen groen dessinpapier van 13 x 13 cm en lichtgroen van 
12,5 x 12,5 cm, plak op elkaar en op de kaart. Stans de ‘Veel 
liefs cirkel’ uit geel en plak midden op de kaart. Snijd met de 
cirkelsnijder een cirkel van 9,2 cm Ø uit dessinpapier en plak 
deze op de cirkel. Stans de kleine Slimline tag uit hagelwit en 
de rechthoek uit roze dessinpapier. Stans de tekst ‘Groetjes’ uit 
de bovenkant van die rechthoek en plak op de tag. Stans het 
kleine verstevigingsrondje uit lichtroze en plak op. Knoop een 
stuk wit hempcord door de opening en plak de tag met 3D-tape 
op de kaart. Plak de stickertekst op een bijpassende kleur 
karton en knip rondom 1 mm groter uit. Stans de verschillende 



Extra nodig voor deze kaart:
Craftstencil: PS8113 (Watering 
Can by Marleen), Creatables: 
LR0745 (Lady Bugs), 
Stempelinkt Memento: MD901 
(London Fog), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), hagelwit 
(930), Vellum, Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Mini ink 
blending tool

Materialen gebruikt voor dit 
cadeautje: 
Craftstencil: PS8112 (Milk 
Carton by Marleen), Cellofaan, 
Gaatjestang, Mica, Snoep

Teken de buitenste lijnen van de gieter om op hagelwit. Teken 
de gieter 1x gewoon om en teken het deel van de gieter waar 
het water in zit 1x om in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem het 
deel van de gieter waar het water in zit, dus die in spiegelbeeld 
(het achterste deel) en maak op ca. 2 cm van de bovenkant 
een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant 
vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. Wiebelt hij te veel? 
Snijd dan een recht stukje aan de onderkant van het achterste 
deel van de kaart, zo zal hij stabieler staan. 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. Knoop de gele label 
met een stukje hempcord om het handvat van de gieter en zet 
vast met een strikje. Plak het stickertekstje op een bijpassende 
kleur kaartenkarton en knip dit rondom 1 mm groter uit. Plak 
het tekstje op de label. Stans de verschillende bloemen, blaadjes 
en de lieveheersbeestjes uit en decoreer de gieter hiermee. Werk 
af met rhinestones.

Teken het craftstencil om op de achterkant van dessinpapier, 
gebruik hiervoor de buitenste lijnen. Pak een rilpen en teken 
hiermee de smalle lijnen van het stencil in het papier. Tussen 
de bovenste delen van het doosje zitten ook drie smalle lijnen 
in het stencil, hier kun je wel een potloodlijntje in tekenen. Die 
lijn moet van boven tot de grote rechthoek lopen, niet verder! 
Kies een vormpje voor een raampje uit en teken dit ook gelijk 
om op de gewenste plek. Knip het melkpakje en het raampje uit. 
Knip de onderste ‘flapjes’ tot de rillijnen in. Knip ook de drie 
potloodlijnen die boven in het doosje getekend zijn in. Knip 
een stuk mica van 4 x 5,5 cm en plak over de opening voor het 
raampje. Vouw alle delen nu een keertje heen en weer, dit is 
prettig voor wanneer je het doosje in elkaar gaat zetten. Breng 
tape aan op de plakstrook aan de zijkant, vouw tot een doosje 
en plak vast. Plak de vier ‘flapjes’ voor de onderkant over elkaar, 
zodat deze dicht komt te zitten. Vouw nu de bovenkant van het 
melkpakje door alle delen iets naar achteren te vouwen (ook 
de driehoekjes aan beide zijden) en vouw de bovenste dunne 
randjes omhoog. Houd de dunne rand goed vast en maak er met 
de gaatjestang twee gaatjes in. Verpak een paar snoepjes in een 
stukje cellofaan, maak dicht en stop in het doosje. Vouw het 
melkpakje weer dicht en knoop door de gaatjes in de bovenkant 
een stukje hempcord. Kies een label, stans de verschillende 
bloemen en blaadjes uit. Plak een stickertekstje op een 
bijpassende kleur kaartenkarton en knip dit rondom 1 mm groter 
uit. Plak het tekstje, de bloemen en blaadjes op de label en werk 
af met rhinestones. Bevestig het labeltje aan het melkpakje en 
zet vast met een strikje.

bloemen, blaadjes en de lieveheersbeestjes uit en decoreer de 
kaart hiermee. Plak daarna het tekstje tussen de bloemen over 
de label heen en werk de kaart verder af met diamond gems en 
rhinestones. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1538 (Slimline 
Banners), Creatables: LR0716 
(Anja’s Elegant Oval), 
Tekststempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by Marleen), 
Memento Stempelinkt: MD805 
(toffee crunch), Pretty 
Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PB7060 
(Honeymoon), Enamel dots: 
PL4517 (pink)

Snijd een witte kaart van 21 x 19,6 cm en vouw deze dubbel. 
Stans met de grootste Slimline mal 2x het dessinpapier uit. Eén 
deel voor de voorkant en één om de achterkant ook netjes af te 
werken. 
Stans en embos het grote ovaal uit wit karton en de volgende 
maat uit effen dessinpapier. Stans de banner 1x uit wit karton 
en 1x uit effen dessinpapier, plak ze iets verschoven op elkaar 
en stempel de tekst, bevestig een stukje koord. 
Stans de vlinders 1x uit wit karton en 1x uit dessinpapier. Knip 
een gedeelte weg en plak de vlinders op elkaar. 
Plak alles op elkaar en breng het grote ovaal en de label 
verhoogd op. 
Werk de kaart verder af met de plakparels.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1507 (Card Stand 
Extra), Creatables: LR0425 
(Anja’s Label), LR0476 (Anja’s 
Butterfly XL), Knipvel: IT601 
(Tiny’s Flower Meadow 1)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0470 (Anja’s 
Frilly Square), Knipvel: IT601 
(Tiny’s Flower Meadow 2)

Stans de label uit hagelwit karton en dessinpapier. Knip een 
afbeelding uit, plak die achter het gestanste venster en knip de 
afbeelding op maat. 
Stans de vlinders, bloemen en blaadjes uit (zie algemene 
werkwijze). 
Werk de kaart af met twee teksten en bevestig een strik van 
touw achter de bloemen. 
Stans de kaartenstandaard uit hagelwit karton en bevestig deze 
met tape aan de achterkant van de label.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 12,5 x 12,5 cm en 
plak er dessinpapier van 12 x 12 en van 11 x 11 cm op. Plak 
de afbeelding midden op de kaart. Stans het frilly vierkant uit 
hagelwit karton en plak met 3D-kit op de kaart. 
Stans vlinders (LR0747), bloemen en blaadjes (zie algemene 
werkwijze). Plak een strik van touw en een rond label (PK9177) 
volgens voorbeeld achter de bloemen. 
Werk de kaart af met twee teksten.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0746 (Anja’s Butterfly XL), LR0747 (Anja’s Butterfly set), Stans- en embosapparaat, Tekststempels+stansenset: CS1087 
(Lieve teksten), Wit karton

Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0747 (Anja’s Butterflies set), LR0697 (Bloemen), LR0693 (Anja’s Circle XS), Stans- en embosapparaat, Paper Set 
A5-bloc, dubbelzijdig: PK9177 (Fleurige Groetjes by Marleen), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), bloesem (934), 
mosgroen (951), Plakparels, Touw: bruin
 
Algemene werkwijze:
Stans de vlinders (LR0476 en LR0747) en bloemen (LR0697) volgens voorbeeld uit hagelwit en bloesemkleurig karton of uit 
dessinpapier (gebruik dan de zachtgele achterkant van de velletjes). Stans de blaadjes van (LR0693) uit mosgroen karton.
Versier het hart van de bloem met een plakparel. Plak de (sticker)teksten op wit karton ter versteviging, snijd of knip ze uit. 



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0743 (Silhouette 
Fairy & Butterflies), 
Maskstencils: PS8084 (Tiny’s 
Blossom), PS8115 (Circles & 
Hearts), Distress Ink: aged 
mahogany, spun sugar, worn 
lipstick, Kaartenkarton: rood 

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Tekststempels+stansenset: CS1087 (Lieve Teksten), Stempelinkt Versafine: onyx black, Fluweelkarton: wit, 
Kaartenkarton: zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0744 (Silhouette 
Cats in Love), Maskstencil: 
PS8114 (Squares & Stars), 
Distress Ink: mermaid lagoon, 
tumbled glass

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 13 x 13 cm. Snijd 
zwart karton van 12,5 x 12,5 cm en fluweelkarton van 11,5 x 
11,5 cm. Plak het zwarte karton op de basiskaart. Bewerk het 
fluweelkarton met het maskstencil, eerst met het vierkant en 
maak daarna het stencil goed schoon. Breng vervolgens de ster 
aan met een donkere kleur inkt. Stans de snijmal van de katten 
uit zwart karton en plak ze op het fluweelkarton. Stempel de 
tekst met zwarte inkt. Plak het geheel op de basiskaart.

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 13 x 13 cm. Snijd 
rood karton van 12,5 x 12,5 cm en fluweelkarton van 11,5 x 
11,5 cm. Plak het rode karton op de basiskaart. Bewerk het 
fluweelkarton met het maskstencil, eerst met de grootste cirkel 
en maak daarna het stencil goed schoon. Breng vervolgens 
de kleinste cirkel aan met een donkere kleur inkt. Leg het 
bloemenstencil op het fluweelkarton en bewerk het met 
donkerrode inkt. 
Stempel de tekst met zwarte inkt in het midden van de cirkel. 
Stans het elfje uit zwart karton en plak het op het fluweelkarton. 
Plak het geheel op de basiskaart. 

Extra nodig voor deze kaart 
en envelop:
Craftables: CR1576 (Slimline 
Tags), Knipvel: IT601 (Tiny’s 
Flower Meadow 1), Craftstencil: 
PS8111 (Mini Slimline 
Envelope), Fineliner: zwart

Stans de Slimline tag uit hagelwit karton en dessinpapier, stans 
het verstevigingsstukje uit dessinpapier. 
Snijd een rechthoek van 11,5 x 5,5 cm en gebruik een 
rechthoekig label (PK9177). Stans een afbeelding uit op 6 cm Ø. 
Stans de vlinders (LR0747), bloemen en blaadjes (zie algemene 
werkwijze). Werk de kaart af met twee teksten en knoop een 
stukje touw aan de label. 

Bijpassende envelop: Teken de mini Slimline envelop over 
op glad wit karton. Snijd langs de buitenste lijnen uit, ril en 
vouw in elkaar. Teken de lijntjes met een zwarte fineliner. Snijd 
dessinpapier van 3,5 x 7 cm. Stans een afbeelding uit op 4 
cm Ø. Stans de vlinder (LR0747), bloemen en blaadjes uit (zie 
algemene werkwijze). Werk de envelop af met twee teksten 
(PK9177).



Extra nodig voor deze kaart/
envelop:
Craftables: CR1542 (Potted 
Plants by Marleen), CR1575 
(Slimline Tags), Craftstencil: 
PS8111 (Mini Slimline 
Envelop), Organza lint: wit, 1 
cm

Extra nodig voor deze kaart:
Die cutting foam sheets: 
LR0023 (2 mm), Cirkelsnijder

Teken het stencil van de envelop na op hagelwit karton. Ril de 
lijnen en knip/snijd de envelop uit. Vouw in model en plak de 
flappen vast. Teken de bovenste flap ook op dessinpapier en 
knip/snijd deze uit. Snijd van alle kanten 2,5 mm af en plak op 
de bovenste flap. Snijd dessinpapier van 14,7 x 7,6 cm.  
Teken de adreslabel op hagelwit karton, plak op effen 
dessinpapier en snijd dit aan alle kanten 1 mm groter uit. Plak 
de adreslabel op en werk de envelop af volgens voorbeeld. 
Teken de binnenkant van de kleinste tag op effen roze 
dessinpapier. Teken de binnenkant van de kleinste tag ook op 
groen dessinpapier en snijd van alle kanten 2,5 mm af. Plak op 
de roze tag. Snijd dessinpapier van 6,7 x 4,5 cm. Plak het op 
de bovenste helft van de tag en snijd de hoeken gelijk met de 
onderliggende lagen. Snijd een strook dessinpapier van 2 x 9 cm 
en plak deze links op de tag. Snijd ook een strook dessinpapier 
van 7,2 x 1 cm. Stans de tekst uit hagelwit karton en plak deze 
iets onder deze strook. Plak daarna op de tag. Plak alles op een 
hagelwitte tag. 
Stans het elfje uit verschillende kleuren papier en werk op in 3D. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd dessinpaper van 11,5 x 15 cm en een strook van 5 x 15 
cm. Plak ze op elkaar. Stans de tekstcirkel uit kraft. 
Snijd uit dessinpapier een cirkel van 9 cm Ø. Plak deze op het 
dessinpapier en stans uit het midden een cirkel van 8 cm Ø. 
Snijd dessinpapier van 10 x 12,5 cm en plak het midden op een 
hagelwitte dubbele kaart van 12,5 x 16 cm. 
Plak, met foam, hierop het dessinpapier met de uitgesneden 
cirkel. Stans het klavertje 4x uit dessinpapier. Knip de steel eraf 
en maak er bloemen van. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1575 (Veel Liefs Circle by Marleen), Creatables: LR0579 (Fairy Flower House), LR0580 (Fairy Tale House), LR0743 
(Silhouette Fairy & Butterflies), LR0744 (Silhouette Cats in Love), LR0745 (Ladybugs), Stans- en embosapparaat, Paper set A5-bloc, 
dubbelzijdig: PK9177 (Fleurige Groetjes by Marleen), Enamel dots: PL4520 (Snowflakes), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart 
(901), rood (918), hagelwit (930), muisgrijs (944), zachtgroen (970), Kaartenkarton: zachtgeel, kraft, Distress Ink (Ranger): 
black soot, forest moss, gathered twigs, mustard seed, pine needles, rustic wilderness, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, 
sponsjes etc.) 
 
Algemene werkwijze: 
Stans de lijven van de lieveheersbeestjes uit zwart karton en de vleugels uit rood karton en embos deze. Kleur daarna de stippen 
met distressinkt black soot. Stans de klavers uit zachtgroen karton en kleur ze met distressinkt forest moss, gathered twigs, pine 
needles en rustic wilderness. Stans het bloemendak van een elvenhuisje 3x uit zachtgeel karton. Knip het zodanig uit, dat het in 3D 
opgewerkt kan worden. Bewerk de steel met distressinkt forest moss en pine needles. Kleur het bovenste gedeelte van de bloem met 
forest moss, gathered twigs en mustard seed. Stans de elvenhuisjes uit verschillende kleuren karton/dessinpapier en werk ze op in 
3D. Bewerk de uit kraft gestanste onderdelen met distressinkt gathered twigs. Plak achter de ramen en deuren zwart karton.  
Stans het hekje uit muisgrijs karton.


