
Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1483 (Beach 
Outfits), COL1513 (Flamingo 
Float by Marleen), Craftables: 
CR1543 (Long Backgrounds 
by Marleen), CR1544 (Square 
Backgrounds by Marleen), 
Creatables: LR0541 (Palm 
Trees), LR0765 (Rainbow), 
Ronde mal: 5 cm Ø, of 
cirkelsnijder, Tekststempels: 
CS1024 (Strand), 

Kaartenkarton: wit, Florence kaartenkarton: dahlia (020), cupid 
(023), anise (066), pudding (080), white (097), anthracite 
(095), kraft light (099), Vellum, Hempcord: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1483 (Beach 
Outfits), COL1484 (Eline’s 
Beach Fun), Craftables: 
CR1407 (Scallop), CR1440 
(Seashells), CR1594 (Punch die 
Alphabet), Creatables: LR0541 

(Palm Trees), LR0717 (Surfboard & Flippers), LR0766 (Road 
Sign), Craftstencil: PS8124 (Sandcastle by Marleen), Florence 
kaartenkarton: air (043), anise (066), pudding (080), cool 
grey (082), kraft light (099), off-white (101), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Vellum

The Collection #114

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1502 (Eline’s Artic Bear), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-blocs, dubbelzijdig: PK9172 
(Frozen Winter, effen bruine kleur gebruikt voor de beren), PK9179 (Summer Vibes), Florence kaartenkarton: raffia (002), honey 
(006), grapefruit (008), rose (017), glacier (046), river (048), black (096), Kleurpotlood: roze, Gelpen: wit, Rhinestones: CA3154 
(brons), CA3155 (goud), CA3157 (lichtblauw) 

Snijd een witte topvouwkaart van 11 x 9 cm. Snijd de grootste 
mal van de square backgrounds uit dessinpapier met houtdessin 
en plak bovenaan op de kaart. Plak hem zodanig op dat je niets 
meer van de basiskaart ziet, alleen onderaan (hier wordt later 
ook iets overheen geplakt). 
Stans/snijd een lichtgele zon en plak op. Stans de regenboog uit 
verschillende kleuren en plak op, een stukje over de zon heen. 
Stans de kleinste mal van de square backgrounds uit geel karton 
en plak op. Stans de grootste mal van de long backgrounds uit 
dessinpapier met blauwe stippen en plak onderaan op de kaart. 
Nu is de basiskaart niet meer zichtbaar. Stans de palmbomen 
uit, plak in elkaar en op de kaart. Stans de flamingo zwemband 
en het beertje met zwempak uit. Plak in elkaar en op de kaart. 
Zet bij het beertje een wit stipje in de oogjes en op de neus en 
geeft de wangen wat kleur met een roze potlood. 
Snijd blauw karton van 4 x 2,5 cm en bestempel met tekst. Maak 
een strikje van hempcord en plak het samen met het tekstje op. 
Werk de kaart verder af met rhinestones.

Teken de buitenste lijnen van het zandkasteel om op off-
white karton. Teken het zandkasteel 2x, 1x gewoon en 1x in 
spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem die in spiegelbeeld (het 
achterste deel) en maak op ca. 3,5 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. Knip alle delen uit en plak ze op de kaart. 
Stans de beertjes uit, plak ze in elkaar en op de kaart. Zet bij 
beide een wit stipje in de oogjes en op de neus en geeft de 
wangen wat kleur met een roze potlood. 
Stans de schelpen, het bord met tekst, de zwemspullen, emmer 
en het palmboompje uit verschillende kleuren en decoreer de 
kaart hiermee. 
Werk de kaart verder af met rhinestones. 



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1375 (Basic 
Distressed Squares), CR1440 
(Seashells), Creatables: 
LR0764 (Small Circle Lace), 
LR0766 (Road Sign), Distress 
Ink: vintage photo, tea dye, 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners), Stempel+stansset: 
CS1099 (Beach Girl), Stempel: 

TC0895 (Tiny’s Border Sunset), Tekststempels: CS1100 (Droom 
en Geniet), Papicolor kaartenkarton Original: mosgroen (951), 
karamel (926), anjerwit (903), Rhinestones: CA3136 (zilver), 
CA3154 (brons), Shaker Sand: LR0041, Shaker Window: LR0032 
(Small Circle)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 (Text 
Banners), Craftables: CR1360 
(Basic Passe-partouts-
Circles), Creatables: LR0763 
(Small Circle Arches), 
LR0764 (Small Circle Lace), 
Stempels+stansenset: 
TC0896 (Tiny’s Message in 
a Bottle), Tekststempels: 

CS1024 (Strand), Stempelinkt Archival: shadow grey, 
Papicolor kaartenkarton Original: karamel (926), Vellum, Mica, 
Rhinestones: CA3136 (zilver), Shaker Sand: LR0041

Snijd dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm, plak het op iets groter 
wit papier en daarna op een dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm 
grijs kraft. Snijd wit karton van 10 x 10 cm. Stans het vierkant 
(CR1375) 3x uit dessinpapier, stans uit één vierkant een cirkel 
met behulp van LR0764. Stans de decoratieve rand van LR764 
uit wit karton en plak om de uitgestanste cirkel. Bevestig 
er met dubbelzijdig tape een schudvenster achter. Leg er 
strooizand in. Stempel de sunset border en beach girl, stans uit 
en kleur in. Plak de afbeelding achter het schudvenster. Stans 
twee zandheuveltje en een graspolletje. Stans de schelpen uit 
anjerwit en karamel. 
Bewerk het gestanste karton met distressinkt vintage photo en 
tea dye. Stans de banner uit dessinpapier. Stempel de tekst en 
knoop touw door de label. Versier de kaart met plakparels. 

Snijd dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm, plak het op iets groter 
wit papier en daarna op een dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm 
grijs kraft. Snijd wit karton van 11 x 11 cm, stans een cirkel van 
6,25 cm Ø uit het midden. Plak mica achter de cirkel en plak 
verhoogd op de kaart. Laat een kleine opening open voor het 
vullen met zand. Stans een cirkel, twee labels en een cirkelrand 
(LR0764) uit dessinpapier. Knoop een touwtje door één label. 
Stans een zeester uit karamel karton en bewerk met distressinkt 
tea dye. Stans een zandheuveltje. Stempel de afbeeldingen. 
Stans de banner uit dessinpapier en stempel een tekst. Versier 
de kaart met plakparels. 

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 

Algemene werkwijze: 
Stempel de afbeeldingen CS1099 (Beach Girl), TC0896 (Tiny’s Message in a Bottle) en TC0895 (Tiny’s Border Sunset) op PCP-papier 
met stempelinkt Archival jet black. Stempel de fles nogmaals op vellum met stempelinkt Archival shadow grey. Kleur de afbeeldingen 
in met Copic Markers of een ander kleurmiddel en stans uit. Stans het gras van LR0766 (Road Sign) uit mosgroen karton. Gebruik van 
COL1497 (Eline’s Seaside) het zandheuveltje, stans het volgens voorbeeld uit grijs kraft of bruin karton. Plak voor de schudkaart een 
afbeelding achter het venster, houd een kleine opening voor het vullen en plak deze na het vullen dicht. Stempel de teksten met 
Archival stempelinkt jet black. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0766 (Road Sign), Collectables: COL1497 (Eline’s Seaside), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Archival: jet 
black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9179 (Summer Vibes), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), 
Recycled kraft grijs (322), Perfect Colouring Paper (PCP), Copic Markers of ander kleurmiddel

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1491 (Eline’s 
Wedding Accessories, jurkje 
gebruikt), COL1513 (Flamingo 
Float by Marleen), Creatables: 
LR0765 (Rainbow), Ronde 
mal: 5 cm Ø, of cirkelsnijder, 
Tekststempels: CS1024 
(Strand), Kaartenkarton: wit, 
Florence kaartenkarton: dahlia 

(020), cupid (023), white (097), Vellum, Hempcord: wit

Snijd een witte topvouwkaart van 12 x 12 cm. Snijd blauwe 
karton van 11,5 x 11,5 cm, dessinpapier van 11 x 11 cm en een 
strook dessinpapier van 12 x 5 cm. Plak de laagjes op elkaar en 
op de kaart. Stans/snijd een lichtgele zon en een witte wolk, 
plak samen op. Stans de regenboog uit verschillende kleuren en 
plak op, een stukje over de zon heen. Stans nog een paar witte 
wolken en plak deze bij de regenboog. Stans het beertje uit, 
plak in elkaar en op de kaart. Zet bij het beertje een wit stipje 
in de oogjes en op de neus en geeft de wangen wat kleur met 
een roze potlood. Snijd roze karton van 5 x 1,7 cm en bestempel 
met tekst. Maak een strikje van hempcord en plak samen met 
het tekstje op. Werk de kaart verder af met rhinestones.



Neem vandaag een slipperdag
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1592 (Stitching 
Seashells Border), Creatables: 
LR0477 Slippers), Borduurgaren 
Stafil: Koraal: zalmbeige (361), 
Schelpen: lichtviolet (094), 

babyroze (032), roze (062), middelbeige (391), lichtturkoois 
(169), Stempels: CS1024 (Strand), Stempelinkt Archival: jet 
black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea Sparkle), 
Watercolor paper (200 gr)

Heb een heerlijke dag
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1592 (Stitching Seashells Border), CR1410 (Tiny’s 
Light House), CR1551 (Big Tag), Borduurgaren Stafil: Koraal: 
donkerroze (035), Schelpen: babyroze (032), lichtviolet (094), 
middelbeige (391), middelturkoois (187), Tekststempels: CS1024 
(Strand), Stempelinkt: Archival jet black, Color Box oyster 
white, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea Sparkle), 
Watercolor paper (200 gr)

Snijd een strook van 10,5 cm van een A5-vel watercolor papier 
af (de te borduren kaart is nu 15 x 10,5 cm). 
Leg de stansrand tegen de rand (vastplakken met een stukje 
crafttape) en stans uit. Plaats daarop (met een stukje crafttape) 
de borduurmal en stans uit. Borduur het patroon. 
Stans de slippers uit (de bandjes uit goudglitter) en stempel een 
tekst. Kies een vel dessinpapier en ril op 15 cm. Je hebt nu een 
kaart van 15 x 15 cm met een omgevouwen stuk van 6 cm. Kies 
nog een vel dessinpapier en snijd er een vierkant van 15 x 15 cm 
van. Plak dit achter de flap, zodat een dubbele kaart van 15 x 15 
cm ontstaat. Plak het borduurwerk op. Plak de slippers verhoogd 
vast met een stukje foamtape. Werk de kaart af met rhinestones 
en enamel dots in bijpassende kleuren. 

Stans de grote tag uit watercolor papier. Leg de stansrand tegen 
de zijkant aan (bevestig met crafttape) en stans uit. Plaats nu 
de borduurmal op de uitgestanste rand (bevestig met crafttape) 
en stans uit. Borduur het patroon. 
Stans de vuurtoren uit en laat na het embossen de mal liggen. 
Gebruik witte stempelinkt om lichte strepen op de vuurtoren te 
maken. 
Stempel een tekst en stans nog een tag uit dessinpapier. Plak 
die er een beetje scheef achter.

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Borduren algemeen:
Borduren met zes draadjes borduurgaren. Aan- en afhechten met een stukje plakband.
Gebruik een stukje crafttape om de mallen vast te plakken om verschuiven tijdens het stansen te voorkomen. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Kaartenkarton: hagelwit, Crafttape

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1563 (Slimline-
Mini Windows), Creatables: 
LR0764 (Small Circle Lace), 
Stempel: TC0895 (Tiny’s 
Border Sunset), Stempelinkt: 

Archival shadow grey, Texture stamps: MM1627 (Script), 
Stempels+stansensets: TC0896 (Tiny’s Message in a Bottle), 
CS1058 (Banners), Tekststempels: CS1024 (Strand)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1363 (Punch die: 
Seashells), Creatables: LR0763 
(Small Circle Arches), Stempel: 
TC0895 (Tiny’s Border Sunset), 
Stempel+stansset: CS1099 

(Beach Girl), Tekststempels: CS1024 (Strand), Distress Ink: 
vintage photo, antique linen, Papicolor kaartenkarton Original: 
karamel (926), anjerwit (903), Recycled bruin kraft (323)

Snijd dessinpapier van 14,5 x 7 cm en van 15,25 x 7,75 cm. Plak 
de laatste op iets groter wit karton. Plak de laagjes daarna op 
een dubbele kaart van 16 x 8,5 cm grijs kraft.
Stans de Slimline mini-kaart uit wit karton en stempel de 
tekst met Archival stempelinkt shadow grey. Stans de banner 
uit dessinpapier en stempel een tekst. Stans de cirkelrand 
(LR0764) uit dessinpapier. Stans de cirkel uit PCP en stempel 
hierop de sunset border. Knoop door de label een touwtje. 
Stempel de onderdelen TC0896, stans uit en kleur in. Stans twee 
zandheuveltjes en een graspolletje.

Snijd dessinpapier van 14,5 x 7 cm en van 15,25 x 7,75 cm. Plak 
de laatste op iets groter wit papier. Plak de laagjes daarna op 
een dubbele kaart van 16 x 8.5 cm grijs kraft.
Stans een label (LR0763) en knoop er een touwtje aan.
Snijd uit PCP een rechthoek van 13,5 x 6 cm, stempel de sunset 
border en de beach girl. 
Stans twee zandheuveltje en twee graspolletjes. 
Stans het bord met paal uit grijs kraft, bewerk de randen met 
distressinkt vintage photo. Stempel de tekst.
Stans de schelpen uit caramel en anjerwit karton. Bewerk de 
randen met distressinkt antique linnen.



Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Tekststempels: CS1100 (Droom en Geniet), Stempelinkt Archival: jet black, Distress Oxide ink: mowed lawn, Watercolor papier, 
Craftsheet

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: TC0900 (Tiny’s 
Border Indian Grass), Distress 
Ink: tumbled glass, vintage 
photo, Waterspray

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: TC0899 (Tiny’s 
Border Hemlock), Maskstencil: 
PS8126 (Tiny’s Hemlock), 
Distress Ink: vintage photo, 
walnut stain, Distress Spray 
Ink: white linen (Ranger), 
Posca-pen: white, Masking 
tape

Snijd 11,5 x 11,5 cm uit aquarelpapier. Stempel een eerste 
afdruk van het gras met distress oxide inkt mowed lawn. Spuit 
een beetje water op de inkt die nog op de stempel zit en maak 
een tweede afdruk van het gras iets ernaast. Door het water 
ontstaat een aquareleffect. Stans een cirkel uit een restje papier 
en gebruik de omtrek om een blauwe cirkel te sponsen. Stempel 
de tekst. Snijd een 12 x 12 cm wit vierkant en bewerk de rand 
met distressinkt vintage photo. Plak de voorkant hierop en plak 
het geheel dan op een kraftkleurige dubbele kaart.

Snijd 11,5 x 11,5 cm uit aquarelpapier, plak met schilderstape 
de randen af. Leg Tiny’s Hemlock stencil erop en spons met 
distressinkt vintage photo en walnut stain.
Terwijl de tape er nog op zit, stempel je met de grote bloem een 
eerste en direct daarna een tweede afdruk links daarvan. Doe 
hetzelfde met de kleine bloem, zie voorbeeld.
Kleur het groen in met distress oxide inkt en penseel, het wit 
met een Posca-pen. Maak spetters met groen en wit, laat alles 
drogen. Verwijder de tape en plak op een kraftkleurige dubbele 
kaart. Werk de kaart af met een tekst.

Grote dromen beginnen klein
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1591 (Stitching 
Rose Corner), CR1551: (Big 
Tag), Creatables: LR0420 
(Giftcard), Borduurgaren 
Stafil: Roos: babyroze (032), 

Blaadjes: middelturkoois (187), Krullen: donkerroze (035), 
Tekststempels: CS1100 (Droom en Geniet), Stempelinkt Archival: 
jet black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9166 (Brocante 
Summer), Watercolor paper (200 gr)

Herinner je gister
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1591 (Stitching Rose Corner), Borduurgaren Stafil: 
Roos: lichtroze (002), Blaadjes: lichtgroen (213), Krullen: 
middelbeige (391), Tekststempels: CS1100 (Droom en Geniet), 
Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9166 (Brocante Summer), Watercolor paper (200 gr), 
Goudkleurig karton

Stans de delen van de grote tag uit verschillende dessins. Stans 
de grote mal van de giftcard uit watercolor papier. Leg de 
borduurmal erop en plak er een stukje crafttape op. Stans de 
roos uit. 
Borduur de roos en stempel een tekst. Plak op dessinpapier en 
snijd iets groter uit. 
Plak alle delen op elkaar en strik door de tag een lintje.

Snijd uit watercolor papier een rechthoek van 6,5 x 11 cm en 
stans daaruit het borduurpatroon. Gebruik een stukje crafttape 
om de mal vast te zetten. 
Borduur de roos en stempel een mooie tekst. Plak op iets groter 
goudkleurig karton. 
Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm en een witte dubbele kaart 
van 15 x 15 cm. Plak de delen op elkaar.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1345 
(Flowerpot), Craftables: 
CR1551 (Big Tag), Creatables: 
LR0730 (Layout A6, hartje 
gebruikt), Tekststempels: 
CS1087 (Lieve Teksten)

Vouw fluweelkarton dubbel en leg de snijmal er zodanig op dat 
de bovenste rand van de mal een klein stukje boven het karton 
uitsteekt. Zet eventueel vast met een stukje crafttape. Stans uit 
en je hebt een dubbele kaart in de vorm van een tag.
Stans de bijpassende mal uit fluweelkarton en bewerk met een 
stencil en distressinkt. Stans de bloempotten en cactussen uit 
fluweelkarton en bewerk met distressinkt. Plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart.
Stans tot slot de label uit en stempel de tekst. Plak de label met 
3D-tape op de kaart.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1593 (Beterschap 
Circle by Marleen), Shaker 
window: LR0025 (Circle 9 
cm Ø), Shaker sand: LR0041, 
Kaartenkarton: blauw en 
oranje

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 13 x 13 cm 
en plak er blauw karton van 12,5 x 12,5 cm op. Snijd oranje 
karton van 11,5 x 11,5 cm. Stans de beterschapscirkel en de 
bijpassende cirkel gelijktijdig uit fluweelkarton. Zet de binnenste 
cirkel even vast met crafttape, zodat deze niet verschuift. 
Bewerk de binnenste cirkel met het stencil en distressinkt. 
Stans de cactussen uit fluweelkarton en bewerk ze met 
distressinkt. Leg de beterschapscirkel op het oranje karton en 
bepaal het midden. Plak tijdelijk vast met crafttape en plak 
de bijpassende cirkel op het oranje karton. Plak de cactussen 
op en leg er schudzand op. Plak tape aan de onderkant van 
het schudvenster en plak het venster over de cirkel met de 
cactussen. Zorg ervoor dat er overal tape zit, zodat het zand niet 
uit het venster kan vallen. Plak de beterschapscirkel over het 
schudvenster en plak het geheel daarna op de basiskaart.

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: TC0898 (Tiny’s 
Border Blowball), Maskstencil: 
PS8127 (Tiny’s Indian Grass), 
Distress Ink: tumbled glass, 
Distress Spray Ink: white linen 
(Ranger), Craftsheet, Heatgun

Breng distress oxide inkt mowed lawn aan op een craftsheet, 
spuit er water bij en dep en draai er 9,5 x 13,5 cm aquarelpapier 
door, droog met een heatgun en herhaal eventueel tot je 
tevreden bent. Niet alles hoeft vol, laat witte stukken open 
voor verdere bewerking. Spons distressinkt tumbled glass in de 
witte stukken. Breng groene distress oxide inkt aan door het 
grasstencil. Stempel de bloem, kleur de steel groen en maak de 
bloem vager door met een schoon penseel kleur weg te halen. 
Herhaal dit tot de bloem lichter van kleur is.
Spuit wat water in je handen, klap boven je werk, zodat er 
spetters op komen, dep ze droog met een keukenpapier. Droog 
met een heatgun. Stempel een aantal kleine pluisjes, steeds 
een tweede afdrukje. Plak de kaart op iets groter wit karton en 
daarna op een kraftkleurige dubbele kaart.
Stempel tot slot een tekst en maak witte spetters.

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Collectables: COL1511 (Cactus & Succulents), Maskstencil: PS8097 (Tiny’s Surge), Distress Ink: forest 
moss, mustard seed, peeled paint, shabby shutters, tumbled glass, wild honey, Fluweelkarton: wit, Crafttape


