
Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 
(Text Banners), Craftables: 
CR1551 (Big Tag), Creatables: 
LR0693 (Anja’s Circle XS, 
blaadjes gebruikt), LR0697 
(Bloemen), LR0758 (Shopping 
Bags), Craftstencil: PS8080 
(Slimline Sunburst A4), 
Stempels+stansensets: 
CS1090 (Eiffel Tower), CS1089 
(Fashion Girl), Distress Ink: 
Victorian velvet, Stempelinkt 
Archival: jet black, Papicolor 
kaartenkarton Original: 

ravenzwart (901), zalmroze (925), legergroen (954), Recycled 
kraftkarton grijs (323), Kaartenkarton: hardroze

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1452 (Dress), 
Craftables: CR1472 (Border 
around the World), CR1551 
(Big Tag), Creatables: LR0756 
(Heels), LR0758 (Shopping 
Bags), Stempel+stansset: 
CS1090 (Eiffel Tower), 
Stempelinkt Archival: jet 
black, Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 
zalmroze (925), Kaartenkarton: 
hardroze, Decoratiepapier: 
CA3126 (goud)

The Collection #112

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Paperbloc: PK9178 (Fabulous), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Rhinestones: CA3154 
(brons), CA3156 (lichtroze)
 
Algemene werkwijze:  
Stempel de afbeeldingen met stempelinkt Archival jet black op PCP. Kleur in en stans uit. Tamponneer de lucht met craftstencil 
PS8080 en distress ink Victorian velvet. Stans de bloemen uit wit en zalmroze karton en de blaadjes uit legergroen. Plak in het hart 
van de bloem een rhinestone. Versier de kaart/het tasje met tekstbanners uit het papierbloc en verschillende kleuren rhinestones.

 Snijd een witte dubbele kaart en dessinpapier van 9,75 x  
13,5 cm. Snijd wit karton van 9,5 x 13,25 cm en dessinpapier 
van 9,25 x 10 cm en 6,5 x 10,25 cm. Plak eerst een vierkante 
sticker uit het paperbloc volgens voorbeeld op de kaart. Stans 
een text banner uit dessinpapier en vouw deze om de smalste 
rechthoek. Stans de kleine rechthoek (CR1551) uit wit karton en 
tamponneer de lucht. Stempel de Eiffeltoren op wit karton met 
Archival stempelinkt jet black, stans uit. Stans de shopping bags 
uit hardroze, ravenzwart en grijs karton. Stans de bloem. Versier 
de kaart.

Snijd een hardroze dubbele kaart van 10,5 x 13,5 cm en plak 
er dessinpapier van 10 x 13 cm op. Stans de grote rechthoek 
(CR1551) uit wit karton en de kleine uit dessinpapier. Stans 
CR1472 uit wit karton, knip op maat en plak verspringend achter 
de kleine gestanste rechthoek. 
Stans de shopping bags uit zalmroze en ravenzwart karton. 
Stempel de Eiffeltoren op wit karton met Archival stempelinkt 
jet black en stans ze uit. Stans de jurk uit dessinpapier en 
goudkleurig karton. Stans de pumps uit goudkleurig karton en 
werk de kaart af.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1551 (Big 
Tag), Creatables: LR0693 
(Anja’s Circle XS), LR0758 
(Shopping Bags), LR0757 
(Diamonds & Gemstones), 
LR0759 (Beauty Products), 
Stempels+stansensets: CS1090 
(Eiffel Tower), TC0882 (Tiny’s 
Parfume Bottle), Stempelinkt 
Archival: watering can, jet 
black, Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 
zalmroze (925), anjerwit 
(903), legergroen (954), 
Kaartenkarton: hardroze, 

Decoratiepapier: CA3126 (goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 
(Text Banners), Craftables: 
CR1390 (Basic Passe-Partouts 
Rectangles), CR1551 (Big Tag), 
Creatables: LR0368 (Horizon 
Paris), LR0693 (Anja’s Circle 
XS, blaadjes gebruikt), LR0697 
(Bloemen), Craftstencils: 
PS8080 (Slimline Sunburst 
A4), PS8120 (Shopping 
Bag), Tekststempels: CS0191 
(Vriendinnen en zo), CS1094 
(Friends), Distress Ink: 
Victorian velvet, Stempelinkt 
Archival: watering can, jet 

black, Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), 
zalmroze (925), legergroen (954), Perfect Colouring Paper (PCP), 
Copic Marker of ander kleurmiddel, Gaatjestang, Nietmachine 
met kleine nietjes,Touw: bruin

Stans de big tag en de grote rechthoek uit wit karton en het 
verstevigingsstukje uit dessinpapier. Plak de grote rechthoek op 
dessinpapier. Snijd dessinpapier van 8 x 9 cm. 
Stans de kleine rechthoek (CR1551) 2x uit dessinpapier en 1x 
uit wit karton. Stempel de Eiffeltoren op wit karton met Archival 
stempelinkt watering can, stans uit. Stans de shopping bags 
uit hardroze en ravenzwart karton. Stempel de parfumfles met 
stempelinkt Archival jet black op dessinpapier en stans uit. 
Stans de beauty products uit anjerwit en zalmroze karton. Stans 
de blaadjes. Stans LR0757 uit goudkleurig karton en werk de tag 
af.

Teken de shopping bag op wit karton. Knip of snijd uit, ril op de 
randen en vouw in elkaar. 
Maak gaatjes bovenin het tasje met een gaatjestang en knoop er 
een touwtje door. 
Snijd dessinpapier van 9,5 x 11,5 cm en 7,5 x 9,5 cm. 
Stans de grote rechthoek (CR1390) uit dessinpapier en de kleine 
(CR1551) uit wit karton. Tamponneer de lucht. 
Stans de horizon van Paris uit ravenzwart karton en knip op 
maat. Stempel, stans en kleur de afbeelding. Stans de bloem. 
Stans de text banners uit wit karton en stempel de tekst met 
stempelinkt Archival watering can. Vouw de banner om het tasje 
heen en zet vast met kleine nietjes. Versier het tasje.



Extra nodig voor deze kaart:  
Stempel+stansset: TC0894 
(Tiny’s Butterfly XL), 
Craftables: CR1586 (Art Texture 
XL Flowers), CR1467 (Basic 
Passe-Partouts Stitched Ovals)

Maak de achtergrond volgens de algemene werkwijze en snijd uit 
het midden met de grootste Craftable een ovaal venster. Plak het 
uitgestanste ovaal midden op de zwarte kaart. 
Stans de bloemenachtergrond uit zwart karton en plak over het 
ovaal. 
Plak de beïnkte achtergrond vervolgens precies passend om het 
ovaal op het zwarte vierkant. 
Maak de vlinders en tekst volgens de algemene werkwijze.
Werk kaart af met de goudkleurige rhinestones. 

Extra nodig voor deze kaart:
Stempel+stansset: TC0879 
(Tiny’s Butterflies), 
Randstempel: TC0872 
(Tiny’s Bouquet), 
Tekststempels+stansenset: 
CS1087 (Lieve Teksten), 
Stempelinkt Staz’On: jet black

Stempel op de gekleurde achtergrond links en rechts een 
bloemenrand en rechtsonder een tekst. 
Plak de vlindertjes erbij en werk de kaart af met goudkleurige 
rhinestones. 

Extra nodig voor deze kaart:  
Craftables: CR1586 (Art 
Texture XL Flowers), 
Stempel+stanssets: TC0894 
(Tiny’s Butterfly XL), TC0879 
(Tiny’s Butterflies), Vellum: 13 
x 13 cm

Kleur de achtergrond volgens de algemene werkwijze met het 
maskstencil, distressinkt en een blendingtool. 
Stans de Craftable uit zwart karton en plak dit op het vellum. 
Let op: gebruik alleen lijm achter de zwarte bloemenachtergrond 
is, anders is de lijm door het vellum heen zichtbaar.
Stempel de vlinders en tekst. Werk de kaart af met goudkleurige 
rhinestones. 

Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1507 (Tekstbanners), Stans- en embosapparaat, Maskstencil: PS8119 (Flowers), Distress Ink: picked raspberry, 
spiced marmalade, Tekststempels: CS1066 (Super-Mega-Kei-Onwijs), Stamp Master: LR0029, Stempelinkt Versamark: transparant, 
Embossingpoeder: goud, Heattool, Kaartenkarton: zwart, wit, Aquarelpapier, Decoratiepapier: CA3126 (goud), 3D-foam, 
Blendingtool/blendingbrush, Rhinestones: CA3155 (goud), Waterpenseel

Algemene werkwijze:
Snijd een dubbele witte basiskaart van 15,5 x 15,5 cm en plak er zwart karton van 14,5 x 14,5 cm op.
Bewerk aquarelpapier van 14 x 14 cm met het maskstencil en distressinkt, of alleen met distressinkt. Gebruik hierbij een 
blendingtool of blendingbrush. Stempel de vlinders en teksten met transparante Versamark inkt op aquarelkarton of zwart karton en 
bewerk ze met embossingpoeder en de heattool. Stans ze daarna uit met de snijmal. Kleur de vlinders in met een (water-)penseeltje 
met dezelfde kleuren distressinkt als van de achtergrond. Plak de zwarte tekstbanners op een iets grotere banner van goudkleurig 
karton. Snijd de tekstbanner eventueel op maat en plak ze op met 3D-foam.



Rianne Smal
instagram.com/smalrianne

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Memento: ladybug, love letter, Morocco, rhubarb stalk, rose bud, tangelo, Fluweelpapier: wit 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 
(Text Banners), 
Stempels+stansensets: CS1059 
(Telefoonberichten), Stempels: 
CS1093 (Basic Hearts), 
Stempelinkt Versafine: onyx 
black, Pailletten

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 11 x 15 cm en 
plak er fluweelkarton van 14,5 x 10,5 cm op.
Snijd fluweelkarton van 13,5 x 9,5 cm en stempel de harten met 
verschillende kleuren inkt, plak ze op de basiskaart. 
Stempel de teksten en stans met de bannerstans. Plak ze op de 
kaart en werk af met enkele pailletten. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1507 
(Text Banners), Craftables: 
CR1576 (Slimline Tags), 
Stempels+stansensets: TC0894 
(Tiny’s Butterfly XL), CS1087 

(Lieve Teksten), Stempels: CS1092 (Basic Circles), Stempelinkt: 
Versamark transparant, Embossingpoeder: goud, Heattool, Vellum

Stans de Slimline tag 2x uit fluweelkarton en ril één tag op 2,5 
cm vanaf de bovenkant. Plak de tags op elkaar zodat er een 
dubbele labelkaart ontstaat.
Stans de bijbehorende mal uit fluweelkarton en stempel de 
cirkels met verschillende kleuren inkt. Bewerk ze met wat 
goudkleurige spetters. 
Stans de banner uit fluweelkarton en stempel de tekst. Stempel 
de vlinder met Versamark inkt op vellum en bewerk met 
goudkleurig embossingpoeder en een heattool. Plak de banner 
met de vlinder op de kaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1585 (Slimline-3 
Squares), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
lichtroze (923)

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1504 (Flowers by Marleen), COL1507 (Text Banners), Craftables: CR1494 (Natural Twigs), Stans- en embosapparaat, 
Paper set: PK9178 (Fabulous), Knipvel Mattie’s Mini’s: MB0202 (Circles & Squares), Papicolor kaartenkarton Original: parelwit (330), 
hagelwit (930), Kaartenkarton: lichtgroen en mintgroen, Markerpapier, Enamel dots: PL4520 (snowflakes) 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1584 
(Slimline-3 Circles), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
anjerwit (903)

Snijd een witte topvouwkaart van 21 x 10 cm. Stans de 
achtergrond met sierrand uit anjerwit en het deel met de drie 
cirkels uit dessinpapier. 
Knip drie ronde plaatjes uit het knipvel. Plak alle laagjes op 
elkaar met de plaatjes ertussen. 
Stans blaadjes, bloemetjes en een banner. Plak ze op de kaart en 
plak een tekstje op de banner. Werk de kaart verder af.

Snijd een dubbele witte kaart van 21 x 10 cm. Stans de 
achtergrond met sierrand uit lichtroze en het deel met de drie 
vierkanten uit dessinpapier. 
Knip drie vierkante plaatjes uit het knipvel. Plak alle laagjes op 
elkaar met de plaatjes ertussen. 
Stans blaadjes, bloemetjes en een banner. Plak ze op de kaart en 
plak een tekstje op de banner. Werk de kaart verder af.



Gebruikte materialen:
Collectables: COL1504 
(Flowers by Marleen), 
Craftables: CR1467 (Basic 
Passe-Partouts-Ovals), CR1494 
(Natural Twigs), Creatables: 
LR0759 (Beauty Products), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Stempelinkt: Memento angel 
pink (MD404), VersaMagic: 
spring pansy (GD-35), pretty 
petunia (GD-36), Paper set: 

PK9178 (Fabulous, tekst gebruikt), Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtroze (923), hagelwit (930), sering (937), mosgroen 
(951), aubergine (909), Kaartenkarton: paars, groen, Perfumed 
Paper: CA3131 (lila), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Enamel 
dots: PL4517 (two pink), Rhinestones: CA3156 (lichtroze), 
Plakparels: CA3132 (wit)

Snijd een hagelwitte strook van 10,5 x 30 cm en ril een 
bergvouw op 7,5 cm en een dalvouw op 15 cm. Houd de kaart in 
de lengte en vouw het deel van 7,5 cm vóór het lange deel van 
15 cm. Plak sering van 10 x 14,5 cm en dessinpapier van 9,5 x 
14 cm op elkaar en op het grote deel van de kaart. Plak sering 
van 10 x 7 cm en dessinpapier van 9,5 x 6,5 cm op het voorste 
kleine deel van de kaart. Het deel ertussen blijft gewoon wit. 
Stans met de grootste mal een paars ovaal en stans met de 
middelste maat de afbeelding uit. Plak ze op elkaar (laat 
middenboven een klein stukje vrij van lijm) en met de onderste 
helft vast aan het onderste/kleine deel van de kaart. 
Stans een kleine lichteroze banner en plak deze bovenin met 
tape vast op de kaart zodanig dat de ovale afbeelding er onder 
gestoken kan worden. De kaart kan nu rechtop staan.
Stans de parfumflesjes uit en bewerk ze met inkt. Stans 
bloemetjes, blaadjes en takjes uit diverse kleuren. Plak de 
parfumflesjes met het groen en de bloemetjes op. 
Werk de kaart verder af.


