
Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1513 (Alphabet 
Journal), CR1576 (Slimline 
Tags), Stempels+stansenset: 
EC0181 (Eline’s Animals-
Reptiles), Creatables: LR0761 
(Stationery), Craftstencil: 
PS8080 (Slimline Sunburst A4), 
Distress Ink: carved pumpkin, 
festive berries, old paper, 
ripe persimmon, salty ocean, 
twisted citron, Koordje

Extra nodig voor deze kaart: 
Tekststempels: CS1071 
(Creatieve Groetjes), 
Stempels: CS1095 (Paint & 
Ink), Creatables: LR0760 (Art 
Supplies), Distress Ink: hickory 
smoke, squeezed lemonade, 
twisted citron, Distress 
Oxide Ink: candied apple, 
ripe persimmon, salty ocean, 

squeezed lemonade, twisted citron, wilted violet, Stempelinkt 
Versamark: transparant, Embossingpoeder: wit, Heattool, 
Kaartenkarton: green, black

Extra nodig voor deze kaart: 
Tekststempels: CS1072 
(Crafting Sentiments), 
Stempels: CS1095 (Paint & 
Ink), Creatables: LR0760 (Art 
Supplies), LR0761 (Stationery), 
Stempelinkt Memento: tuxedo 
black, Distress Ink: hickory 
smoke, old paper, picked 
raspberry, ripe persimmon, 

salty ocean, squeezed lemonade, Holografisch karton: zwart, 
groen

The Collection #113

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Fluweelkarton: wit, Kleurmaterialen 

Stans de Slimline tag 2x uit fluweelkarton en ril één tag op 2,5 
cm vanaf de bovenkant. Plak de tags op elkaar tot een dubbele 
kaart door de rillijn goed open te vouwen. 
Stans de bijbehorende mal uit fluweelkarton en bewerk 
deze rechthoek met het craftstencil en distressinkt. Plak de 
achtergrond op de basiskaart. 
Stempel de afbeelding en kleur in met een kleurmiddel. Stans 
uit met de bijpassende snijmal. Stans de potloden uit en bewerk 
ze met distressinkt. Stans de kleine letters uit zwart karton 
en de grote uit fluweelkarton. Bewerk de grote letters met 
verschillende kleuren distressinkt. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart en werk de kaart af met 
een koordje.

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er groen karton van 11,5 x 11,5 cm op. Snijd zwart karton 
van 10,5 x 10,5 cm en stempel de tekst en inktvlekken met 
Versamark inkt. Bewerk ze met wit embossingpoeder en een 
heattool, plak de kaart op. 
Stans het verfpalet uit fluweelkarton en stempel de verf met 
verschillende kleuren distress oxide inkt op het palet. Stans 
de verftubes en penselen uit fluweelkarton en bewerk ze met 
distressinkt. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er zwart karton van 11,5 x 11,5 cm op. 
Snijd fluweelkarton van 10,5 x 10,5 cm en stempel hierop de 
tekst en de inktvlekken met zwarte inkt, plak de kaart op. Stans 
de potloden, stiften, penselen en verftubes uit fluweelkarton 
en bewerk ze met verschillende kleuren distressinkt. Stans de 
puntenslijper 4x uit holografisch karton en plak alles volgens 
voorbeeld op de basiskaart.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1314 
(Eline’s Tab met tekst), 
COL1507 (Text Banners), 
Craftstencil PS8080 (Slimline 
Sunburst A4), Creatables: 
LR0760 (Art Supplies), 
Stempels+stansenset: EC0181 
(Eline’s Animals-Reptiles), 
Distress Ink: vintage photo, 
hickory smoke, fossilized 
amber, bundled sage, Distress 
Oxide Ink: tumbled glass, 
Copic Markers of ander 
kleurmateriaal, Perfect 
Colouring Paper (PCP), 

Nietmachine met kleine nietjes

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1315 
(Eline’s Tab with Text), 
Craftables: CR1513 (Alphabet 
Journal), Creatables: 
LR0761 (Stationery), 
Stempels+stansensets: 
CS1058 (Banners), EC0194 
(Eline’s Animals - Kittens), 
Zilverkleurig papier, 
Rhinestones: CA3156 
(lichtroze)

Stans de big tag uit hagelwit karton en het verstevigingsstukje 
en de grote rechthoek uit dessinpapier. Stans 2x de tabblaadjes 
(COL1314) en 1x het tabje uit dessinpapier. Stempel de tekst. 
Stans de ringband. Stans volgens voorbeeld verschillende maten 
rechthoeken (COL1510) uit dessinpapier en wit karton. 
Tamponneer de lucht met het craftstencil en distress oxide inkt 
tumbled glass op de witte rechthoek. 
Stempel, stans en kleur de kameleon. 
Stans de art supplies volgens voorbeeld uit wit karton. Bewerk 
de kwasten met distressinkt vintage photo, hickory smoke en 
fossilized amber of bundled sage. Bewerk het verfpallet en de 
tubes verf met distressinkt fossilized amber of bundled sage. 
Stans de paperclips uit zilverkleurig papier. Stans de text 
banners uit wit karton en stempel de tekst. 
Niet de tekstlabel vast en knoop een stukje touw door de tag.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 11 x 13 cm. 
Stans de grote rechthoek van CR1551 (big tag) uit dessinpapier. 
Gebruik COL1510 om er gaatjes in te stansen. 
Stempel de tekst. Stans verschillende maten rechthoeken van 
COL1510 uit dessinpapier en wit karton en stans de clip uit 
zilverkleurig karton. Bevestig een rechthoek met een paperclip 
aan een tabblaadje. Stans CR1513 uit dessinpapier, plak de 
letters op een gestanste witte rechthoek. 
Stempel de kitten. Stans een banner en stempel een tekst. 
Stans de stationery volgens voorbeeld uit dessinpapier en 
zilverkleurig karton. Kleur de punt van de potlood zwart. Knoop 
een stukje touw aan de banner.

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1510 (Notebook), Craftables: CR1551 (Big Tag), Creatables: CR1589 (Punch die - Paperclips), Stans- en 
embosapparaat, Tekststempels: CS1096 (Juffen en Meesters), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9175, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Metallic papier: CA3141 (lichtblauw), Rhinestones: (CA3158 
(mint), CA3155 (gold), Touwtje

Algemene werkwijze:
Stempel de teksten en afbeeldingen met Archival stempelinkt jet black. Stans de ringband van het notebook uit dessinpapier en rijg 
deze door de tabblaadjes of gestanste gaatjes in het tabblaadje. Stans de paperclips uit blauw metallic papier. Werk de tag of de 
kaart af met plakparels. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1454 (Eline’s 
Kitten), Tekststempels: 
CS1071 (Creatieve Groetjes), 
Creatables: LR0760 (Art 
Supplies), Distress Ink: hickory 
smoke, kitsch flamingo, picked 
raspberry, spun sugar, tumbled 
glass, Distress Oxide Ink: kitsch 
flamingo, picked raspberry, 

salty ocean, squeezed lemonade, tumbled glass

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er fluweelkarton van 11,5 x 11,5 cm op. Snijd fluweelkarton 
van 10,5 x 10,5 cm en bewerk het met distressinkt. Plak de kaart 
op. 
Stans het verfpalet uit fluweelkarton en stempel de verf met 
verschillende kleuren distress oxide inkt op het palet. Stans 
de onderdelen van de kitten uit fluweelkarton en zet ze in 
elkaar. Stans de penselen uit fluweelkarton en bewerk ze met 
distressinkt. Stempel eerst de tekst met distress oxide inkt en 
plak daarna het verfpalet en de kitten op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1482 (Beer 
by Marleen), Craftables: 
CR1588 (Proost Circle by 
Marleen), CR1589 (Punch die 
- Paperclips), Tekststempels: 
CS1096 (Juffen en Meesters), 
Rhinestones: CA3155 (goud), 
CA3158 (mint), Kaartenkarton: 
hagelwit, groen en lichtgroen, 
kraft, lichtgeel,  
Sneeuwpapier: CA3104 
(glitter), Vellum, Cirkelsnijder

Snijd hagelwit karton van 18 x 15 cm. Ril dit op 7,5 cm en vouw 
dubbel. Snijd een strook hagelwit van 14,5 x 7,5 cm. Ril op 4,5 
cm en vouw dubbel. Plak het gedeelte van 4,5 cm breed vast op 
de kaart op het deel van 10,5 cm breed, tegen de rechterkant. 
Snijd lichtgroen van 14,5 x 5 cm en plak op (over de opgeplakte 
witte strook). Snijd dessinpapier van 14 x 4,5 cm en plak op het 
lichtgroen. Vouw de kaart dicht. Snijd lichtgeel van 14,5 x 7 cm 
en geel dessinpapier van 14 x 6,5 cm. Plak op elkaar en op de 
voorkant van de kaart. Vouw nu de strook voor de kaart. 
Stans twee paperclipjes uit goud. Snijd oranje dessinpapier van 
10 x 7 cm en plak op samen met een paperclip. 
Gebruik de cirkelsnijder en snijd een cirkel van 10,5 cm Ø uit 
kraft en een cirkel van 9,2 cm Ø uit blauw dessinpapier. 
Stans de tekstcirkel met ‘proost’ uit hagelwit. Plak de laagjes op 
elkaar en het geheel op de strook die over de kaart vastzit. Plak 
het geheel zodanig op dat het aan de linkerkant uitsteekt. Knip/
snijd het uitstekende papier netjes langs de kaart af. Stans het 
bierflesje, de glazen en opener uit verschillende kleuren. Plak ze 
in elkaar. Snijd groen van 6 x 1,8 cm, bestempel met tekst. Plak 
het bier en de tekst met paperclipje samen op de kaart. Werk de 
kaart af met rhinestones.

Extra nodig voor deze 
cadeauzakjes: 
Collectables: COL1444 
(Rosettes & Labels, kleine 
cirkel gebruikt), COL1508 
(Bagtopper XOXO by Marleen), 
COL1509 (Bagtopper Bow 
by Marleen), Tekststempels: 
CS1087 (Lieve Teksten), 
Stempels+stansenset: EC0187 
(Eline’s Animals - Pigs), Gift 

Bags: LR0042 (doorzichtig), Illustrator markers by Spectrum 
Noir: AP1 (pink lace), AG1 (apple), BO2 (mango), CT2 
(sunshine), MB1 (muted brown), PP2 (baby pink), Markerpapier, 
Rhinestones: CA3155 (goud), CA3156 (lichtroze), CA3158 
(mint), Snoepjes

Beide bagtoppers worden op dezelfde manier gemaakt. Stans de 
bagtopper uit een kleur naar keuze, stans de voorkant uit een 
bijpassende kleur dessinpapier en plak op elkaar. 
Vul een doorzichtig zakje met snoepjes en maak de bovenkant 
dicht. Plak hier de bagtopper overheen. 
Stans de verschillende onderdelen om de bagtoppers mee te 
decoreren uit verschillende bijpassende kleuren. Stempel ook 
een feestvarkentje op markerpapier, kleur het in en stans uit. 
Plak alles op de toppers. Stans een cirkeltje uit, bestempel met 
tekst en plak op met 3D-tape en werk de bagtopper verder af 
met rhinestones. 

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle werkstukken:
Stans-en embosapparaat, Decoratiepapier: CA3126 (goud), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers A4-bloc, dubbelzijdig 
PK9175 (Rainbow), Markerpapier

Extra nodig voor deze 
snoepzak:
Collectables: COL1444 
(Rosettes & Labels, kleine 
cirkel gebruikt voor de 

stroopwafeltjes), COL1508 (Bagtopper XOXO by Marleen, hartje 
gebruikt), Craftables: CR1565 (Candy by Marleen), Craftstencil: 
PS8122 (Candy Bag by Marleen), Tekststempels: CS1087 (Lieve 
Teksten), Kaartenkarton: hagelwit, lichtgeel, lichtblauw, 
Rhinestones: CA3156 (lichtroze), CA3158 (mint)

Teken de buitenste lijnen van de snoepzak om op hagelwit. 
Teken de snoepzak 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip 
beide uit. Neem die in spiegelbeeld (het achterste deel), 
houd hem liggend 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. Gebruik voor het 
decoreren de binnenste lijnen van het stencil. Teken deze om 
aan de achterkant van het 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. Plak de 
lus voor om het zakje op met 3D-tape en plak de linten zodanig 
op dat ze er onder vandaan komen. Snijd een stukje roze karton 
van 3,2 x 2,2 cm, bestempel het met tekst en plak op. Stans het 
snoep en twee stroopwafeltjes uit verschillende kleuren, plak ze 
in elkaar en op de kaart. Werk de kaart af met rhinestones. 



Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1372 (Laptop), COL1510 (Notebook), Craftables: CR1589 (Punch die - Paperclips), Creatables: LR0761 (Stationery), 
Stans- en embosapparaat, Maskstencil: PS8123 (Circuit Board), Distress Ink (Ranger): abandoned coral, fossilized amber, mermaid 
lagoon, mowed lawn, mustard seed, rustic wilderness, spiced marmalade, twisted citron, wild honey, Stempelinkt: wit, zwart, 
Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Stempelpapier: wit, Zilverkleurig papier, Crafttape: LR0014 (dubbelzijdig, 10 cm breed), 
Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.) 
 
Algemene werkwijze: 
Stans en embos alle met inkt gekleurde onderdelen uit stempelpapier. 
Kleur de volgende onderdelen met distressinkt:
- de rood/gele met abandoned coral, spiced marmalade, fossilized amber, wild honey en mustard seed. 
- de groene met rustic wilderness, mowed lawn en twisted citron. 
- de bruine met gathered twigs. 
- de blauwe met mermaid lagoon. 
 
Tip: 
Voor het opplakken van zeer fijn uitgestanste mallen is het heel handig om het papier eerst op dubbelzijdig crafttape te plakken en 
daarna pas met de mal uit te stansen. De onderdelen kunnen daarna gemakkelijk opgeplakt worden.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1590 (Art Texture 
- Circuit Board), Tekststempels: 
CS1097 (Volgend Level), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 
Distress Ink: black soot

Snijd stempelpapier van 13,5 x 9 cm. Kleur de rechthoek licht 
met distressinkt mermaid lagoon. Leg het maskstencil erop en 
kleur nog wat gedeeltes donkerder met dezelfde distressinkt.  
Snijd stempelpapier van 4 x 9 cm, embos met het maskstencil 
en kleur het daarna met distressinkt. Snijd stempelpapier van 14 
x 9,5 cm en kleur het donker met distressinkt mermaid lagoon. 
Plak alle onderdelen op een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 
10,5 cm. Stans en embos de laptop uit hagelwit karton. Kleur 
de onderdelen lichtjes met distressinkt black soot. Stans de 
muis uit zwart karton en kleur de geëmboste delen met witte 
stempelinkt. Stans en embos de overige gekleurde onderdelen 
uit stempelpapier en kleur ze met de distressinkten. Stempel de 
tekst met zwarte stempelinkt op het scherm van de laptop. Stans 
de paperclips uit zilverkleurig papier. Plak alles op de kaart. 

Extra nodig voor deze beker:  
Collectables: COL1444 
(Rosettes & Labels, grote cirkel 
gebruikt, COL1481 (Cupcake by 
Marleen), Craftables: CR1589 
(Punch die - Paperclips), 
Creatables: LR0753 (Spring 
Wreath, kleine blaadjes 
gebruikt), Craftstencil: 
PS8121 (Smoothie cup by 
Marleen), Tekststempels: 
CS1096 (Juffen en Meesters), 
Stempelinkt Memento: MD400 
(rose bud), Kaartenkarton: 
hagelwit, lichtblauw, kraft, 
Sneeuwpapier: CA3104 
(glitter), Rhinestones: CA3155 
(gold), CA3156 (lichtroze), 
Mini ink blending tool, Uni 
Posca stift: wit

Teken de buitenste lijnen van de beker om op hagelwit. Teken de 
beker 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem 
die in spiegelbeeld (het achterste deel) en maak op ca. 2,5 
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 hard? Snijd dan een recht stukje van 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 deze om aan de achterkant van het 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. Teken twee rietjes om op dessin- en unipapier, knip 
beide uit en plak ze op, waarvan eentje samen met een vlaggetje 
uit geel met goud. Teken de inhoud voor in de beker om op roze 
dessinpapier, knip uit, bewerk met roze inkt en plak op. Stans 
een rondje uit groen dessinpapier. Snijd geel papier van 4 x 2 
cm, bestempel met tekst en plak op de groene cirkel. Stans een 
paperclipje uit goud en schuif het om de cirkel en tekst en plak 
het geheel op de kaart. Stans de onderdelen voor de cupcake 
uit, plak in elkaar en op de kaart. Stans ook drie kersen uit en 
een aantal blaadjes. Plak ze in elkaar en bij de cupcake. Werk de 
kaart af met rhinestones.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1315 (Eline’s 
Tab with Text),  
Craftables: CR1590 (Art Texture 
- Circuit Board), Creatables: 
LR0762 (Game Controller), 
Tekststempels: CS1098 (Level 
Up), Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901) 

Snijd een hagelwit vierkant van 13 x 13 cm en embos het met 
het maskstencil. Plak de kaart op zwart karton van 13,5 x 13,5 
cm en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 
cm.  
Snijd stempelpapier van 5,5 x 10,5 cm en kleur het groen. Stans 
het circuit board uit zilverpapier en plak het op de rechthoek.  
Stans de kleine vierkantjes nogmaals uit zwart karton en plak ze 
op hun plaats.  
Stans het cirkeltje 6x uit wit karton en 4x uit zwart. Plak ze op 
elkaar in setjes van twee, zodat er een cilinder ontstaat. Plak ze 
op het gekleurde stempelpapier.  
Stans en embos de laptop en controller uit zwart karton. Kleur 
de geëmboste delen met witte stempelinkt. Knip/snijd de 
kleinere stippen uit stempelpapier en kleur ze. Knip/snijd één 
stip uit zilverpapier. Plak de stippen op. 
Stans en embos alle gekleurde onderdelen uit stempelpapier en 
kleur ze met de distressinkten . 
Stempel de teksten op hagelwit karton en snijd ze uit. Plak ze 
daarna op zwart karton en snijd dit aan alle kanten 2 mm groter 
uit.  
Stans de paperclips uit zilverkleurig papier.  
Plak alles op de kaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Tekststempels: CS1097 
(Volgend Level), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
donkerbruin (938), Distress 
Ink: gathered twigs

Snijd een hagelwitte rechthoek van 19,5 x 9 cm en embos deze 
met het maskstencil. Plak de kaart op donkerbruin karton van 
20 x 9,5 cm en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 21 x 
10,5 cm.  
Stans en embos de laptop uit donkerbruin karton. Kleur de 
geëmboste onderdelen met witte stempelinkt.  
Stans en embos alle gekleurde onderdelen uit stempelpapier en 
kleur ze met de distressinkten.  
Stempel de teksten met zwarte stempelinkt.  
Stans de paperclips en puntenslijper uit zilverkleurig papier en 
plak alles op de kaart. 


