
Extra voor cover kaart: 
Creatables: LR0749 (Tekst 
Veel Liefs), Stempel+stansset: 
TC0890 (Tiny’s Flowers Lily), 
Glitterlijm: platinum (WoW)

Extra voor deze kaart:
Stempel+stanssets: TC0892 
(Tiny’s Flowers Dahlia), KJ1727 
(Karin’s Ik denk aan jou), 
Embossingpoeder: platinum 
(WoW) 

The Collection #110

Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stamp Master: LR0029, Distress Ink: milled lavender, bundled sage, Stempelinkt: Versamark transparant, 
Embossingpoeder: wit (WoW), Pretty Paper dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7060 (Eline’s Honeymoon), Aquarelpapier: wit, 
Fluweelkarton: wit, Soft glitterpapier: CA3144 (platina), Vellum, 3D-foam, Blendingtool, Glitterlijm: platinum (Stickles), Heattool, 
Plakparels: CA3132 (wit) 

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en 
plak er groen dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op. 
Maak op wit aquarelpapier van 13 x 13 cm een achtergrond met 
distressinkt bundled sage en een blendingtool. Plak op soft 
glitterpaper van 13,5 cm x 13,5 cm.
Stempel met Versamark inkt een aantal lelies op aquarelpapier, 
strooi er wit embossingpoeder over en gebruik de heattool. Kleur 
de lelies met een blendingtool en distressinkt. Wrijf met een 
schoon stukje keukenpapier of een doekje over de geëmboste 
delen om de witte randen weer mooi helder te krijgen. Stans de 
lelies uit met de bijbehorende mal. 
Stans de schaduw van de tekst uit vellum en de tekst zelf 3x 
uit wit fluweelkarton en 1x uit platina soft glitterpaper. Plak de 
witte teksten als een stapeltje op elkaar. Plak daarop het vellum 
en bovenop de platina tekst.
Plak alle delen op de kaart en gebruik 3D-foam om de lelies 
verhoogd op te plakken. 
Werk de kaart af met plakparels en glitterlijm op de meeldraden 
van de lelies.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en 
plak er groen dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op.
Stempel met Versamark inkt een aantal dahlia’s op aquarelpapier 
van 13 x 13 cm, strooi er wit embossingpoeder over en laat het 
smelten met de heattool. 
Kleur de dahlia’s met een blendingtool en distressinkt. Wrijf 
met een schoon stukje keukenpapier of een doekje over de 
geëmboste delen om de witte randen weer mooi helder te 
krijgen. Plak de kaart op soft glitterpapier van 13,5 x 13,5 cm 
en daarna met 3D-foam op de kaart.
Stempel de tekst met Versamark inkt op vellum, strooi er platina 
embossingpoeder over en gebruik de heattool. Stans de tekst uit 
met de bijbehorende mal. 
Werk de kaart af met plakparels.



Extra voor deze kaart:  
Collectables: COL1504 
(Flowers by Marleen, blaadjes 
gebruikt), Craftables: CR1579 
(Art Texture Honeycomb), 
Creatables: LR0738 (Branch), 
LR0750 (Tekst Van Harte), 
Craftstencil: PS8118 (Beehive 
by Marleen), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter, effen bruine gebruikt), 
Papicolor kaartenkarton 
Recycled kraft: bruin (323)

Teken de buitenste lijnen van de bijenkorf om op hagelwit. 
Teken de bijenkorf 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip 
beide uit. Neem het achterste deel en maak op ca. 5 cm van de 
bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 
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. 
Begin met de opening van de bijenkorf. Teken deze om op bruin 
gerecycled karton, knip uit en plak op de kaart. Teken ook alle 
andere delen om, knip ze uit en plak op de kaart met 3D-tape. 
Stans de tak en bladeren uit. Plak ze boven in de bijenkorf. 
Snijd/scheur een strookje groen van 11 x ca. 2 cm en plak 
op aan de onderkant van de bijenkorf. Snijd/scheur ook een 
strookje groen van 11 x ca. 1 cm, maar gebruik nu de kant met 
het dessin. Plak het met 3D-tape voor de andere strook. 
Stans de letters uit blauw en plak op. Stans de verschillende 
bijtjes uit, plak ze in elkaar en op de kaart. Zet een wit stipje 
in hun oogjes en maak de wangetjes een beetje roze met een 
kleurpotlood. 
Stans de verschillende bloemen uit, plak ze in elkaar en decoreer 
de kaart hier verder mee. Werk het geheel af met verschillende 
rhinestones en enamel dots.

Extra voor deze kaart: 
Craftables: CR1544 (Square 
Backgrounds by Marleen), 
CR1579 (Art Texture 
Honeycomb), Creatables: 
LR0748 (Daisy), LR0750 (Tekst 
Van Harte), Knipvel Eline’s 
Backgrounds: AK0089 (Flower 
garden), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud)

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
kraft van 13 x 13 cm, dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en een 
strook dessinpapier van 13,5 x 6 cm op. 
Stans een goudkleurige honingraat en plak op. Stans de 
afbeelding uit met de op een na kleinste mal van de square 
backgrounds en plak op. Stans het madeliefje uit, plak in elkaar 
en op de kaart. 
Stans de tekst uit lichtroze en plak op de kaart. 
Stans een bijtje uit, plak in elkaar en op de kaart. Zet een 
wit stipje in de oogjes van het bijtje en maak de wangetjes 
een beetje roze met een kleurpotlood. Stans de verschillende 
bloemen uit, plak ze in elkaar en decoreer de kaart hier verder 
mee. Werk het geheel af met verschillende rhinestones en 
enamel dots.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1505 (Eline’s Bees), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-blocs: PB7056 (Eline’s Summer 
picnic-A5), PK9174 (Springtime-A4, dubbelzijdig), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: lichtroze (923), 
hagelwit (930), lichtblauw (964), Kaartenkarton: blauw, mosterdgeel, donkerbruin, Vellum, Crafttape (dubbelzijdig): LR0014, Enamel 
dots: PL4520 (Snowflakes), Flower Shaping set: LR0020, Kleurpotlood: roze, Rhinestones: CA3136 (zilver), lichtoranje

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), Creatables: LR0749 
(Tekst Liefs) 
Knipvel Eline’s Backgounds: 

AK0089 (Flower Garden), Papicolor kaartenkarton Original: 
dennengroen (950)

Snijd een hagelwitte Slimline kaart van 21 x 10 cm. Stans de 
grootste mal van de Slimline frames uit kraft en de kleinere uit 
de afbeelding van het knipvel. Plak ze op elkaar en op de kaart. 
Stans de tekst uit lichtroze en plak op. Stans de grote bloem uit 
wit en lichtgeel. Plak ze in elkaar en met 3D-tape op de kaart. 
Stans de verschillende bijtjes uit, plak ze in elkaar en op de 
kaart. Zet een wit stipje in de oogjes van alle bijtjes en maak de 
wangetjes een beetje roze met een kleurpotlood. 
Stans de verschillende bloemen uit, plak ze in elkaar en decoreer 
de kaart hier verder mee. Werk het geheel af met verschillende 
rhinestones en enamel dots.



Extra voor deze kaart: 
Collectables: COL1466 (Eline’s 
Butterflies), Creatables: 
LR0748 (Daisy), LR0749 (Tekst 
Liefs), Papicolor kaartenkarton 
Original: dennengroen (950)

Snijd een topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er kraft van 
14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. Stans het 
madeliefje 3x uit. Plak het eerste op de kaart en de op maat 
geknipte steel er onder. Plak de tweede en derde bloem met 
3D-tape op. Plak ook hier de stelen onder. 
Stans de tekst uit blauw en plak op. Stans de vlinders 
volgens voorbeeld, plak ze in elkaar en op de kaart. Stans de 
verschillende bijtjes uit, plak ze in elkaar en op de kaart. Zet 
een wit stipje in de oogjes van alle bijtjes en maak de wangetjes 
een beetje roze met een kleurpotlood. Geef één van de bijtjes 
een blauw bloemetje met een enamel dot erin. 
Werk de kaart verder af met rhinestones.

Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0746 (Anja’s Butterfly XL), LR0747 (Anja’s Butterfly set), Stans- en embosapparaat, Knipvel Mattie’s Mooiste: MB0200 
(Pigeons), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7060 (Eline’s Honeymoon), Kaartenkarton: wit

Extra voor deze kaart:
Creatables: LR0752 (Anja’s 
Slimline Border), LR0750 
(tekst Van Harte), LR0732 
(Anja’s Pyramid, ornament 
gebruikt), Enamel dots: 
PL4520 (snowflakes), 
Cirkelsnijder

Extra voor deze kaart:
Creatables: LR0751 (Anja’s 
Slimline Top Corner), LR0749 
(tekst Liefs), LR0731 (Anja’s 
Moon), Enamel dots: PL4517 
(pink)

Snijd een witte topvouwkaart van 21 x 10 cm. Stans de 
voorkant met de golvende rand en de achterkant met de rand 
met streepjes. Let goed op dat de mallen recht liggen en dat de 
achterste met de ‘goede’ kant boven ligt. Plak de mallen vast 
met tape. 
Snijd ook van dessinpapier een topvouwkaart van 21 x 10 
cm. Stans en embos nu alleen aan de voorkant. Vouw het 
dessinpapier om de witte kaart heen en plak deze alleen aan de 
voorkant bovenaan met een streepje lijm vast. 
Snijd met een cirkelsnijder een plaatje van 7 cm Ø uit het 
knipvel en eenzelfde cirkel uit wit karton, plak ze op elkaar. 
Stans en embos het ornament uit effen dessinpapier en plak het 
op het plaatje. Stans de tekst 1x uit wit karton en 1x uit effen 
dessinpapier, plak ze iets verschoven op elkaar. Stans de vlinders 
ook 1x uit wit (knip een deel van de achtervleugels weg) en 1x 
uit effen dessinpapier. Plak alles op elkaar en werk de kaart af 
met plaksteentjes.

Snijd een witte dubbele kaart van 21 x 10 cm met de vouw links. 
Stans eerst het ruitpatroon op de rechterbinnenzijde en stans en 
embos daarna het patroon op de voorkant. 
Snijd twee stroken dessinpapier van 9,5 cm breed en maak de 
boog bovenaan met behulp van de boogmal. Doe dit ook aan de 
achterkant, gebruik hiervoor de mal met drie bogen. Teken en 
snijd de onderkanten op maat en plak ze op. 
Stans de maan uit effen dessinpapier en het plaatje met behulp 
van de mal. Plak op elkaar en breng ze met 3D-kit/foamtape iets 
verhoogd aan op de kaart. 
Stans de tekst 1x uit wit en 1x uit effen dessinpapier, plak ze 
iets verschoven op elkaar. 
Stans de vlinders en plak ze speels op. Werk de kaart verder af 
met hartjes, plaksteentjes, tekst en op de achterkant een grote 
vlinder.



Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1579 (Art Texture Honeycomb), Stans- en embosapparaat, Craftstencil: PS8116 (Tiny’s Honeycomb), Maskstencil: 
PS8117 (Tiny’s Morning Dew), Distress Oxide Ink (Ranger): antique linen, spun sugar, tattered rose, Copic Markers (alcohol), Stamp 
Master Advanced: LR0029, Stempelinkt: Watermark, Embossingpoeder: wit, Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Kaartenkarton: 
zalm, Maskeerpapier, Stempelpapier: wit, Craftsheet A4: LR0040, Heattool, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.) 

Algemene werkwijze:  
Stempel de bloemen met watermerk-inkt op stempelpapier. Gebruik hiervoor een stempelhulp. Strooi er witte embossingpoeder 
overheen en verhit dit met een heattool totdat het poeder gesmolten is. Kleur de bloemen daarna in met Copic markers.  
Stempel de bloemen op maskeerpapier. Knip ze uit en bevestig ze boven op de gekleurde bloemen.  
Breng drie kleuren distress oxide-inkt aan op een craftsheet. Spuit dit nat en druk hierin het stempelpapier. Laat dit goed drogen. 
Breng met behulp van de masks en de distress oxide-inkten verschillende vormen aan. Laat dit weer goed drogen. Haal daarna het 
maskeerpapier van de bloemen af.  
Stans de schaduwtekst uit hagelwit karton.  
Kleur stempelpapier met Copic markers. Stans hieruit de kleinere tekst. Plak ze op elkaar en bevestig ze op de kaart. 

Extra voor deze kaart: 
Stempel+stansset: TC0891 
(Tiny’s Flowers Tea Rose), 
Creatables: LR0750 (Tekst 
Van Harte), Die cutting foam 
sheets: LR0022 (1 mm), 
Papicolor kaartenkarton: 
lichtroze (923) 

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 13,5 x 9 cm. Stempel 
hierop één roos (zie algemene werkwijze) en kleur deze in. 
Kleur ook het stempelpapier.  
Stans de honingraat uit hagelwit karton.  
Kleur stempelpapier van 9,5 x 6 cm met distress oxide inkt spun 
sugar en tattered rose. Laat dit drogen en stans de honingraat 
nogmaals. 
Plak verschillende stukjes hagelwitte honingraat op het 
stempelpapier. Vul sommige openingen met onderdelen van het 
gekleurde stempelpapier. Snijd de opgeplakte honingraten gelijk 
met de rand van het stempelpapier.  
Plak de bewerkte kaart eerst op lichtroze karton van 14 x 9,5 
cm, dan op een zalmkleurige rechthoek van 14,5 x 10 cm en tot 
slot op een hagelwitte dubbele kaart van 15,5 x 11 cm.  
Stempel een roos op stempelpapier. Kleur deze in en knip daarna 
uit. Plak de roos met foamtape op de kaart.  
Werk de kaart af met een tekst.

Extra voor deze kaart:
Stempel+stansset: TC0893 
(Tiny’s Flowers Anemone), 
Tekststempel by Karin Joan: 
KJ1721 (Gefeliciteerd), Pretty 
Paper dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PB7060 (Eline’s 
Honeymoon)

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 17,5 x 8 cm. Stempel 
hierop twee anemonen (zie algemene werkwijze). Kleur ze in. 
Kleur daarna het stempelpapier.  
Kleur stempelpapier van 9,5 x 6 cm met distress oxide-inkt 
tattered rose en laat dit drogen. Stans hieruit de honingraat. 
Plak verschillende stukjes gekleurde honingraat op het 
stempelpapier. Vul sommige openingen met hetzelfde gekleurde 
stempelpapier. Snijd de opgeplakte honingraten gelijk met de 
rand van het stempelpapier.  
Plak de bewerkte kaart eerst op zalmkleurig karton van 18 x 8,5 
cm, daarna op effen dessinpapier van 18,5 x 9 cm en tot slot op 
een hagelwitte dubbele kaart van 19,5 x 10 cm.  
Werk de kaart af met een tekst.



Extra voor deze kaart:
Collectables: COL1455 (Eline’s 
Craft dates), Craftables: 
CR1578 (Stitching die Daisies), 
Borduurgaren Stafil: baby pink 
(032), rose (062), light green 
(216), Tekststempels: CS1077 
(Stikselteksten), Plakparels: 
CA3132 (wit), Stempelinkt: 
stone grey, Kaarten 
bewaarzakje 15 x 15 cm

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Pretty Papers designpapier A5-pad: PK9167 (French Antiques), Borduurnaald, Crafttape

Algemene werkwijze borduren:
Plak de begin- en einddraad met een stukje plakband op de achterkant van de kaart vast. Borduur met zes draadjes.

Extra voor deze kaart:
Craftables: CR1577 (Stitching 
die Lavender), Creatables: 
LR0749 (Tekst Liefs), 
Borduurgaren Stafil: middle 
turquoise (187), light violet 
(094), Watercolor paper, Lintje

Tip: zo maak je een dubbele kaart van twee velletjes 
dessinpapier van 15 x 21 cm. 
Snijd van de lange rand 0,5 cm af, het velletje wordt dan 14,5 x 
21 cm. Dan rillen op 14,5 cm en omvouwen.
Snijd van een ander velletje een vierkant van 14,5 x 14,5 cm en 
plak dat óp of ónder het omgevouwen randje.
Plak je hem erop dan zie je dat soms op de rug.
Plak je hem eronder en plak je dan het witte geborduurde deel 
erop, dan zie je dat niet.

Snijd watercolor papier van 14,5 x 11 cm. Leg de figuurmal 
tegen de rand, plak vast met crafttape en stans uit.
Leg daarna de borduurstans precies op de uitgestanse rand, plak 
vast met crafttape en stans uit.
Stans de rand ook uit een bijpassende strook dessinpapier van 
14,5 x 8 cm. Borduur de lavendel met lichtpaars en de takjes 
en blaadjes met blauwgroen. Stans het woord Liefs en de 
bijbehorende schaduw uit twee tinten lila en plak ze vast.
Maak volgens de aanwijzing in de Tip van twee velletjes 
dessinpapier een dubbele kaart. Plak het borduurwerk daarop, op 
bijna 2 cm vanaf de vouw van de kaart. Plak onder de figuurrand 
het uitgestanste lila strookje goed zichtbaar op.
Maak een strikje van een lintje of touwtje en plak dit op de 
takjes.

Snijd een strook van 14,5 cm van de lange kant van een A4-vel 
water color paper. Leg de figuurmal tegen de rand, plak vast met 
crafttape en stans uit. Leg daarna de borduurstans precies op de 
uitgestanste rand, plak vast met crafttape en stans uit.
Borduur de bloemen in twee tinten roze en de blaadjes met 
lichtgroen, passend bij het dessinpapier.
Ril op 6,5 cm vanaf de gestanste rand en vouw de rand om. 
Snijd de kaart nu 14,5 x 14,5 cm, dan past hij in een 15 x 15 
cm zakje. Kies dessinpapier en snijd ook dit tot een vierkant 
van 14,5 x 14,5 cm. Stans borduurkaartjes uit restjes watercolor 
paper en stempel er een geborduurd hartje op. Omwikkel ze met 
borduurgaren. 
Knip een stukje van de verpakking van de pareltjes en plak dit 
met dubbelzijdig tape op een uitgestanst rechthoekje. 
In de stempelset zitten ook stempels met borduurnaalden die je 
kunt gebruiken om bijvoorbeeld het dessinpapier te versieren.
Uit zilverkleurig papier is nog een klein schaartje gestanst en de 
grote schaar is uit donkergrijs gestanst.
Bevestig de borduurkaartjes en het kaartje met de plakpareltjes 
met dubbelzijdig tape op het dessinpapier en schuif alles in het 
zakje. Versier dit met schaartjes en eventueel nog meer tekstjes 
op een kaartje.


