
Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1502 (Clothesline 
by Marleen), CR1551 (Big 
Tag), CR1581 (Geboren 
Cirkel by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), zeegroen 
(917), babyblauw (956), 
Paperset: PB7063 (Hoera 
een jongetje), Cirkelsnijder, 
Hempcord: wit, Kant: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1421 
(Eline’s Baby Essentials), 
COL1504 (Flowers by 
Marleen), Craftables: CR1486 
(Christmas Lights by Marleen), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Craftstencil: PS8021 (Tipi 
by Marleen), Illustrator 
markers by Spectrum Noir: 
AP1 pink lace, Paperset: 
PB7064 (Hoera een meisje), 

Papicolor kaartenkarton Original: lichtroze (923), abrikoos 
(924), Kaartenkarton: lichtoranje, kraft, Sneeuwpapier: CA3104 
(glitter), Hempcord: wit, Rilpen

The Collection #111

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: EC0195 (Eline’s Babies), Stempelinkt Memento: tuxedo black, Illustrator markers by 
Spectrum Noir: BO2 mango, GB2 caramel, MB1 muted brown, PP2 baby pink, Markerpapier, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit 
(930)  

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak 
er babyblauw van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 
cm op. Snijd een strook dessinpapier van 15 x 3 cm en plak op 
met een randje kant erlangs. Stans de tekstcirkel uit hagelwit. 
Snijd met de cirkelsnijder een zeegroene cirkel van 10,5 cm Ø 
en uit dessinpapier een cirkel van 9,2 cm Ø. Plak de zeegroene 
met 3D-tape zodanig op de kaart dat er nog een label achter kan 
worden geschoven. Plak de cirkel van dessinpapier op de witte 
cirkel met tekst en plak ze samen met 3D-tape op de zeegroene 
cirkel. Stans de kleine label uit hagelwit en dessinpapier. Stans 
het tekstje ‘een zoon’ uit de bovenkant van de rechthoek van 
dessinpapier en plak op de label. Werk de bovenkant af met 
het tabje van dessinpapier en knoop een strikje van hempcord 
door de opening. Plak het rondje met de tekst ‘welkom’ er op 
en schuif de label achter de tekstcirkel. Stans het waslijntje, de 
knijpertjes en de babykleertjes uit verschillende kleuren. Plak ze 
in elkaar en op de kaart. Druk de stempels af op markerpapier 
en kleur ze in. Het babypakje en het knuffeltje zijn beplakt met 
een stukje dessinpapier. Druk de stempels af op het gewenste 
dessinpapier, knip de stempelafdrukken uit en plak ze op. Stans 
de plaatjes uit met de bijbehorende stans en plak ze op de kaart 
met 3D-tape. Werk de kaart verder af met enamel dots.

Teken de buitenste lijnen van de tipi-tent om op hagelwit. 
Teken de tipi 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide 
uit. Neem die in spiegelbeeld (het achterste deel) en ril op ca. 
7,5 cm vanaf de bovenkant een vouwlijn 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 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. 
Stans de banner uit wit. Plak het tekstje op lichtoranje papier en 
snijd dit rondom 1 mm groter uit. Plak op de banner en knoop 
die boven in de tipi vast met hempcord. 
Stans de lampjes, bloem, fles en het blok uit verschillende 
kleuren, plak ze in elkaar en op de kaart. 
Druk de stempels af op markerpapier en kleur ze in. Het 
babypakje en het knuffeltje zijn beplakt met dessinpapier. 
Bestempel hiervoor een stukje dessinpapier, knip het gewenste 
deel uit en plak op. 
Stans de plaatjes uit met de bijpassende contourmallen en plak 
ze met 3D-tape op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:  
Craftables: CR1501 (Punch 
die-Daisies), Creatables: 
LR0753 (Basic Wreath), 
Craftstencil: PS8053 
(Buttercup), Knipvel: EWK1290 
(Springwishes Butterflies), 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 
(Eline’s Autumn Whispers), 
Kaartenkarton: zwart, kraft, 
Rhinestones: CA3155 (goud)

Teken het craftstencil 2x over op wit karton, 1x gewoon en 1x in 
spiegelbeeld. Ril op ca. 3,5 cm vanaf de bovenkant op de bloem 
in spiegelbeeld een vouwlijn en vouw het strookje om. Plak dit 
bovenste gedeelte tegen de voorste bloem, zodat de bloemkaart 
kan blijven staan. 
Gebruik voor het decoreren met dessinpapier de volgende 
lijn van het stencil. Stans de krans uit kraftkarton, plak de 
binnenrand op de afbeelding en knip hierlangs af. Stans blaadjes 
en takjes uit effen kleuren dessinpapier en madeliefjes uit wit 
karton. Plak de rhinestones op de madeliefjes. 
Stans de tekst uit wit karton en geel dessinpapier en plak ze 
verspringend op elkaar. Stans de libellen uit zwart karton en 
dessinpapier en werk ze af met pareltjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1498 (Bunny 
by Marleen), CR1539 (Punch 
die-Lucky), CR1583 (Slimline 
Grass-Horizon-Clouds), 

Creatables: LR0514 (Tiny’s Deer), LR0755 (Narcis), Distress Ink: 
walnut stain, rusty hinge, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s Autumn Whispers), Kaartenkarton: 
grijs kraft en bruin kraft, lichtroze, zwart, rood, lichtgeel, geel, 
Soft glitterkarton: CA3144 (platina), Gelpen: wit

Snijd een witte topvouwkaart van 21 x 9,8 cm en lichtblauw 
dessinpapier van 20,4 x 9,2 cm. Stans de wolkenrand uit wit 
karton en de gebogen rand uit gestippeld dessinpapier. Stans 
de grasranden ook uit dessinpapier. Stans het hertje uit bruin 
kraftkarton, bewerk het kopje met distressinkt walnut stain en 
de vlekken met een witte gelpen. 
Stans het konijntje uit grijs kraft en wit, zwart en lichtroze 
karton. 
Stans de narcissen uit lichtgeel en geel karton en het blad uit 
dessinpapier. Bewerk de narcissen met distressinkt rusty hinge. 
Stans de lieveheerbeestjes uit rood en zwart karton en teken 
oogjes met een witte gelpen. 
Stans de libellen uit dessinpapier en glitterkarton en werk ze af 
met pareltjes. Stans de tekst uit glitterkarton.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1381 (Stork), 
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass-Horizon-Clouds), 
Craftstencil: PS8083 (Banners), 
Illustrator markers by Spectrum 

Noir: AP3 vintage pink, Papersets: PB7063 (Hoera een jongetje), 
PB7064 (Hoera een meisje), Vellum, Pins/splitpennen: CA3150 
(wit), Lint: JU0950 (sweet colours), Rilpen

Teken de buitenste lijnen van het vlaggetje om op hagelwit en 
neem de rillijn met een rilpen over. Knip het vlaggetje uit en 
vouw het bovenste randje naar voren over het vlaggetje heen. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van papier en/of dessinpapier en 
vellum. Stans hier het gras, landschap en de wolken uit. Plak ze 
op elkaar en op het vlaggetje. Teken met behulp van het stencil 
ook een randje voor bovenin, knip uit en plak op. Maak een 
klein gaatje op de aangegeven plaatsen op het stencil, leg een 
stuk lint tussen de vlag en het randje en zet deze vast met twee 
witte splitpennen. 
Stans de ooievaar uit wit karton en dessinpapier. Knip de 
draagdoek uit dessinpapier, plak op de witte gestanste baby en 
bevestig het geheel met 3D-tape op de kaart. 
Druk de stempels af op markerpapier en kleur ze in. Het 
babypakje en het knuffeltje zijn beplakt met dessinpapier. 
Bestempel hiervoor een stukje dessinpapier, knip het gewenste 
deel uit en plak op. Stans het plaatje uit met de bijpassende 
contourmal en plak het met 3D-tape op de kaart. Werk de kaart 
af met een paar tekstjes.

Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Craftables: CR1582 (Dragonflies by Marleen), Creatables: LR0645 (Tekst Lente), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), Kaartenkarton: wit, Plakparels: CA3133 (off-white)

Tip: Gebruik de effen achterkanten van het dessinpapier voor het stansen van de meeste figuren. De kleuren passen perfect bij de 
bedrukte voorkanten.



Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl  

Gebruikte materialen:
Creatables: LR0457 (Petra’s Circle with Bird-vogeltje gebruikt), LR0458 (Petra’s Square with Nest-vogeltje gebruikt), LR0511 (Petra’s 
Special Circle), LR0512 (Petra’s Apple Blossom), LR0645 (Lente), LR0755 (Narcis), Stans- en embosapparaat, Distress Ink, Knipvel: 
EWK1291 (Spring wishes Swans), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), Papicolor kaartenkarton 
Original: babyblauw (956), taupe (961), Karton: roomwit, Kant: K1057: ivory 10 mm, K1004: crème 22 mm (binnenkant kaart)

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 worden met dubbelzijdige tape vastgezet.
Voor deze kaart zijn de bedrukte voor- en de effen achterkant van het 
dessinpapier-bloc PK9174 gebruikt; de vellen zijn genummerd.

1 Binnenkant kaart
Neem één A4-vel babyblauw. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de hele 
breedte) op 5,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 
5,5 cm. Vouw de flappen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. Snijd voor 
de binnenkant 2x geblokt dessinpapier (nr. 2) van 10,5 x 14,4 cm en plak het 
volgens voorbeeld vast. Snijd voor de flappen 2x groen dessinpapier (nr. 3) van 5 
x 14,4 cm. 

Tip: Afwerking flappen
Zet eerst aan de bovenkant van de flap dubbelzijdige tape vast. Plak daarna 
groen dessinpapier vast. Zet het kant bovenaan op het dubbelzijdige tape vast 
en vouw/plak de uiteinden aan de achterkant vast. Vouw de flappen naar binnen 
toe en plak ze aan weerskanten vast (midden openlaten). Draai de kaart, de vouw 
komt boven met aan de rechterkant de flappen.
 
2 Voorkant kaart
Snijd voor de voorkant geblokt dessinpapier (nr. 2) van 14,4 x 15 cm. Bevestig 
het kantje (K1057) aan weerskanten achter het geblokte dessinpapier en plak het 
volgens voorbeeld vast. Snijd roomwit van 13,3 x 13,5 cm en groen dessinpapier 
(nr. 3) van 12,8 x 13 cm. Stans/embos LR0511 uit roomwit. Plak het plaatje 
achter de opening vast. Leg de mal (LR0511 – achterkant boven) op effen groen 
(nr. 1). Teken de omtrek van de mal na en knip uit. Plak het deel met het plaatje 

Extra nodig voor deze kaart:  
Craftables: CR1515 (Water lilies 
by Marleen), CR1575 (Veel 
Liefs Cirkel-tekst groetjes), 
Creatables: LR0648 (Blue Bell 
Circle), Knipvel: EWK1291 
(Spring wishes Swans), 
Karton: twee tinten lichtgeel, 
Soft glitterkarton: CA3144 
(platina), Perlenpen: magic 
transparant

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 15 cm. Snijd uit 
dessinpapier een enkele kaart van 12,7 x 14,2 cm en een strook 
van 5 x 15 cm en laat aan de zijkant de tekst van glitterkarton 
uitsteken. 
Stans de blue bell cirkel uit wit karton, plak de afbeelding alleen 
vast aan de binnenste witte cirkel en knip langs de rand de 
afbeelding af. Plak de cirkel met de afbeelding daarna op het 
blauwe dessinpapier en knip hierlangs af.
Stans de waterleliebladeren uit dessinpapier en de waterlelies uit 
wit en twee tinten lichtgeel karton. Maak dauwdruppels op het 
blad met de perlenpen. 
Stans de libellen uit glitterkarton en dessinpapier en werk ze af 
met een pareltje. 
Stans de tekst uit wit karton en dessinpapier en plak ze 
verspringend op elkaar.



Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1583 (Slimline Grass-Horizon-Clouds), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1023 (Poeslief), Stempelinkt 
Archival: shadow grey, Paperset: PB7063 (Hoera een jongetje), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), mosgroen (951) 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1487 (Eline’s 
Dog Accessories), COL1491 
(Eline’s Wedding Accessories), 
Craftables: CR1374 (Boxcard), 
Creatables: LR0650 (Petra’s 
Grass), LR0754 (Paws Circle), 
Stempels+stansenset: 
CS1088 (Paws), Knipvel: 
AK0079 (Eline’s Puppies), 

Decoratiepapier A5: CA3127 (zilver), Papicolor kaartenkarton 
Original: nootbruin (939), anjerwit (903), lichtroze (923)

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm en 
dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm en 10 x 10 cm. 
Stans met LR0754 een ronde afbeelding uit het knipvel en een 
hagelwitte rand met pootafdrukken. Stans de grasrand (CR1583) 
uit mosgroen karton, knip op maat en plak achter de cirkel. Plak 
daarna de cirkel met 3D-kit op de kaart. 
Stans de strik (COL1486) uit dessinpapier en plak die op de 
halsband van de hond. Stans de voerbak en het bot (COL1487) 
uit zilverkleurig, nootbruin en anjerwit karton. Stans het gras 
(LR0650) uit mosgroen karton en knip het op maat. Stempel 
de tekst (CS1023) en de pootafdrukken (CS1088) met Archival 
stempelinkt op hagelwit karton. 
Knip van de tekst een banner en stans de pootafdrukken uit met 
de bijbehorende stans. 
Stans de bloemetjes en het hartje van de bloemen (COL1491) 
uit hagelwit en lichtroze karton en de blaadjes (CR1374) uit 
mosgroen.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1486 
(Eline’s Cat Accessories), 
Craftables: CR1354 
(Punch die-Butterflies), 
CR1537 (Slimline Frames), 

Stempels+stansensets: CS1058 (Banners by Marleen), EC0194 
(Eline’s Kittens), Distress Oxide Ink: tumbled glass, Distress Ink: 
peeled paint, Stempelinkt Archival: jet black, Aquarelpapier, 
Copic Markers of ander kleurmiddel, Perfect Colouring Paper 
(PCP), Touw: bruin

Snijd 10 cm van de korte kant van een A4-vel hagelwit karton 
af en vouw van het grote deel een dubbele Slimline basiskaart. 
Stans het Slimline frame uit hagelwit karton en bewerk de 
bovenste helft met distress oxide inkt tumbled glass. Stans 
CR1583 (Slimline grass-horizon-clouds) uit hagelwit karton en 
2x uit aquarelkarton en knip de stroken op maat. Bewerk het 
aquarelpapier met distressinkt peeled paint. Plak de stroken 
verspringend op elkaar. Plak de rechthoek op iets groter 
dessinpapier. 
Stempel de kittens met stempelinkt Archival jet black, kleur in 
en stans uit. 
Stans de kom en het gras (COL1486) uit dessinpapier en 
mosgroen karton. Stans twee vlinders (CR1354) uit lichtroze 
karton. 
Stans het labeltje uit hagelwit karton, stempel de tekst (CS1023) 
en knoop er een touwtje aan.

er met 3D-kit op vast. Stans/embos LR0645 uit effen lichtblauw 
(nr. 3) en roomwit, de takken uit taupe en de narcissen en 
vogeltjes uit roomwit. Werk de kaart volgens voorbeeld af.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1582 (Dragonflies 
by Marleen), Creatables: 
LR0520 (Basket), LR0590 
(Easter Pins), Papicolor 

kaartenkarton Original: babyblauw (956), lichtblauw (964), 
Vellum, Rhinestones: CA3155 (goud) 

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1354 (Bunny), COL1429 (Eline’s Chicken Family), COL1504 (Flowers by Marleen-kleine bloemetjes gebruikt), 
Craftables: CR1580 (Vrolijk Pasen Cirkel by Marleen), CR1583 (Slimline Grass-Horizon-Clouds), Creatables: LR0755 (Narcis), Stans- en 
embosapparaat, Stempelinkt Memento: peanut brittle, Paperset: PK9177 (Fleurige Groetjes by Marleen), Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9160 (Romantic Dreams), Papicolor kaartenkarton: Recycled grijs kraft (322), Original: ravenzwart (901), lichtroze (923), 
hagelwit (930), Kaartenkarton: lichtgeel, oranje, Gelpen: wit, Kleurpotlood: lichtroze, Markerpapier, Plakparels: CA3132 (wit), 
Rhinestones: CA3157 (lichtblauw) 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1582 (Dragonflies 
by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
babyblauw (956), lichtblauw 
(964), (zilver), Cirkelsnijder, 
Rhinestones: CA3136, Rilpen

Snijd met de cirkelsnijder twee hagelwitte cirkels van 13,5 cm Ø. 
Ril op één ervan een vouwlijn op 2,5 cm vanaf de bovenkant. Dit 
deel is de plakstrook. Plak de cirkels aan elkaar en snijd onder 
aan de achterste een recht stukje, zodat de kaart rechtop kan 
blijven staan. 
Snijd met de cirkelsnijder dessinpapier van 13 cm Ø en plak dit 
op de witte basiskaart. 
Snijd een babyblauwe cirkel en plak die op. Stans de tekstcirkel 
uit hagelwit en plak die met 3D-tape op de babyblauwe. 
Snijd drie vierkanten van 10 x 10 cm: lichtblauw karton, effen 
lichtgroen dessinpapier en effen groen dessinpapier. Stans hier 
de golvende lijnen van het landschap uit en plak ze op elkaar. 
Stans de laagjes vervolgens uit met de bijpassende cirkel van de 
tekstmal. Plak ze op de witte tekstcirkel op de kaart. 
Stans het konijn en de kuikentjes uit verschillende kleuren, zet 
ze in elkaar en plak ze op. 
Geef ze met kleurpotlood roze wangetjes en zet met de gelpen 
een wit puntje in hun oogjes en op hun neusjes. 
Stans de narcissen en libelle uit en plak op. 
Werk de kaart af met een paar kleine bloemetjes, rhinestones en 
pareltjes. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 21 x 10 cm. Stans het 
tekstje uit effen roze dessinpapier. Stans de grote sierlijke 
rand van de Slimline frames uit babyblauw en plak de laagjes 
op elkaar. Stans de kleinere maat uit twee tinten effen groen 
dessinpapier, uit lichtblauw en uit vellum. Snijd daar de delen 
van de Slimline mal grass-horizon-clouds uit, plak ze op elkaar 
en op de kaart. 
Stans het konijn en de kuikentjes uit verschillende kleuren, 
zet ze in elkaar en plak ze op. Geef ze met kleurpotlood roze 
wangetjes en zet met de gelpen een wit puntje in hun oogjes en 
op hun neusjes. 
Stans het mandje, de paaseieren, narcissen, libelle en easter pin 
uit en plak ze op. 
Werk de kaart af met een paar kleine bloemetjes, rhinestones en 
pareltjes. 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1425 (Easter 
Eggs), COL1506 (Easter egg-L), 
Craftables: CR1543 (Long 
Backgrounds by Marleen), 
Stempelinkt: Memento-angel 
pink, Versa Magic-sea breeze, 
Versa Magic-spring pansy, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: nootbruin (939), 
Kaartenkarton: donkerbruin, 
Mini ink blending tool, 
Rhinestones: CA3158 (mint), 
Pins/splitpennen: CA3151 
(goud)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 12,5 cm. Stans de 
tekstcirkel uit paars dessinpapier. Stans de grootste mal van 
CR1543 uit blauw dessinpapier. Stans een strook gras. Stans het 
konijn uit verschillende kleuren en zet het in elkaar. Plak de 
laagjes op.
Stans het grote paasei uit hagelwit en bewerk met verschillende 
kleuren inkt. Zet de delen aan elkaar vast met een splitpen en 
plak de onderste helft met 3D-tape vast op de kaart. 
Stans de verschillende paaseieren uit en vul het ei hiermee. Leg 
er ook een paar in het gras. Stans het kuikentje uit verschillende 
kleuren, plak het in elkaar en zet ze tussen de eitjes. 
Geef het konijn en het kuikentje met kleurpotlood roze 
wangetjes en zet met de gelpen een wit puntje in hun oogjes en 
op hun neusjes. 
Stans twee narcissen uit, plak ze in elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart af met een paar kleine bloemetjes, rhinestones en 
pareltjes.


