
Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1474 (Eline’s 
Cute Fox), COL1475 (Eline’s 
Owl), COL1509 (Bagtopper 
Bow by Marleen, gebruikt voor 
de goudkleurige vlinders), 
COL1514 (Air Balloon by 
Marleen), Craftables: CR1538 
(Slimline Banners), CR1597 
(Basic Circles by Marleen), 
Florence card: raffia (002), rose 
(017), pink (019), cupid (023), 
sky (044), spa (060), Card: 
light pink

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1489 (Eline’s 
Hamster), COL1513 (Watching 
Stars by Marleen), COL1514 
(Air Balloon by Marleen), 
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass-Horizons-Clouds), 
Florence card: asparagus (004), 
grapefruit (008), pink (019), 
cupid (023), water (047), steel 

(052), anthracite (095), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: K9174 (Springtime, lichtgroen gebruikt)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1437 (Eline’s 
Mice Family), COL1513 
(Watching Stars by Marleen), 
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass-Horizons-Clouds), 
Florence kaartenkarton: raffia 

(002), asparagus (004), grapefruit (008), water (047), steel 
(052), anthracite (095), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9174 (Springtime, lichtgroen gebruikt), Karton: 
lichtroze

The Collection #115

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1596 (Congratulations Circle by Marleen), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1079 (Wishes by Marleen), 
VersaMark inkt, Embossingpoeder: wit (Stampendous EP100), Heattool, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 
(Rainbow), Florence kaartenkarton: lemon yellow (005), mango (010), black (096), white (097), Karton: lichtbruin en kraft 
lichtbruin, Decoratiepapier: CA3126 (goud), Fluweelkarton: wit, Vellum, Gelpen: wit, Hempcord: wit, Kleurpotlood: rood, Plakparels: 
CA3132 (wit), Rhinestones: CA3163 (ijsblauw) 

Snijd uit fluweelkarton een Slimline kaart van 21 x 10 cm. Stans 
de lange mal van de Slimline banner uit dessinpapier met wolken 
en plak op. Stans de Basic circles uit de kleuren sky, spa en 
effen blauw dessinpapier. Stans de tekstcirkel uit hagelwit en 
plak alle cirkels op elkaar en op de kaart. Stans de luchtballon 
uit verschillende kleuren. Plak in elkaar en op de kaart. Stans 
ook de uil en de vos uit verschillende kleuren. Plak in elkaar 
en op de kaart. Zet bij het vosje een wit stipje in de oogjes en 
op de neus en geeft bij beide diertjes de wangen wat kleur met 
het roze potlood. Snijd lichtgroen effen dessinpapier van 5,7 
x 1,8 cm, stempel een tekst met transparante VersaMark inkt, 
bewerk met embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak 
op de kaart met een stukje hempcord erachter. Stans wolkjes en 
vlinders uit en plak ze op. Werk de kaart verder af met pareltjes 
en rhinestones.

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm uit fluweelkarton. Snijd 
14,5 x 14,5 cm uit de kleur water en 14 x 14 cm uit de kleur 
steel. Plak op elkaar en op de kaart. Stans de wolken uit vellum, 
het golvende landschap uit lichtgroen dessinpapier en scheur/
snijd een strook groen dessinpapier met ruitjes van 15 x ca. 
2,5 cm. Plak op de kaart. Stans de luchtballon uit verschillende 
kleuren. Plak in elkaar en op de kaart. Stans de hamster uit 
verschillende kleuren. Plak in elkaar en op de kaart. Maak stipjes 
in de oogjes en op de neus en geef de wangen wat kleur met het 
roze potlood. Snijd blauw effen dessinpapier van 4,5 x 2,3 cm, 
stempel een tekst met VersaMark, bewerk met embossingpoeder 
en verhit met de heattool. Plak op de kaart met een stukje 
hempcord erachter. Stans wolkjes, de planeet en de sterren uit 
en plak in elkaar en op de kaart. Werk de kaart verder af met 
pareltjes en rhinestones.

Snijd een kaart van 15 x 10,5 cm uit fluweelkarton. Snijd 14,5 
x 10 cm uit de kleur water en 14 x 9,5 cm uit de kleur steel. 
Plak op elkaar en op de kaart. Stans de wolken uit vellum, het 
golvende landschap uit lichtgroen dessinpapier en scheur/
snijd een strook groen dessinpapier met ruitjes van 15 x ca. 2 
cm. Plak op de kaart. Stans de muis uit verschillende kleuren. 
Plak in elkaar en op de kaart. Maak een stipje in het oogje 
en geef de wangen wat kleur met het roze potlood. Stans de 
sterren en het raketje uit, plak in elkaar en op de kaart. Snijd 
blauw effen dessinpapier van 7,5 x 1,7 cm, stempel een tekst 
met transparante VersaMark inkt, bewerk met embossingpoeder 
en verhit met de heattool. Plak op de kaart met een stukje 
hempcord erachter. Werk de kaart verder af met pareltjes en 
rhinestones.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1479 (Eline’s 
Babies), COL1514 (Balloon 
by Marleen), Craftables: 
CR1569 (Slimline Distressed, 
set van 7), Tekststempels: 
CS1051 (Handgeschreven 
Baby), Mask stencil: PS8129 
(Slimline Stars), Distress 
ink: kitsch flamingo, salty 
ocean, tea dye, VersaMark 
inkt, Embossingpoeder: wit, 
Heattool, Kaartenkarton: kraft 
Vellum

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1437 (Eline’s 
Mice), COL1513 (Watching 
Stars by Marleen), Craftables: 
CR1537 (Slimline Frames), 
CR1594 (Punch die Alphabet), 
Mask stencil: PS8128 (Zodiac 
Signs), Distress ink: black 
soot, hickory smoke, peacock 
feathers, spun sugar, Karton: 
zwart en holografisch

Snijd voor de basiskaart 10 cm af van een A4-vel fluweelkarton 
en vouw het grote deel dubbel. 
Stans de Slimline mal uit fluweelkarton en bewerk met 
distressinkt. Bewerk vervolgens met het stencil en witte inkt. 
Laat goed drogen. 
Stans de onderdelen van de baby uit fluweelkarton en bewerk 
met distressinkt, zet de baby in elkaar. 
Stans alle onderdelen van de ballon uit fluweelkarton. Stans 
het mandje uit kraftkarton. Stempel de tekst met transparante 
VersaMark inkt op de ballon en bewerk met wit embossingpoeder 
en een heattool. Bewerk vervolgens met distressinkt. Stans de 
vlaggetjes uit vellum en plak ze op de ballon. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart. 

Snijd voor de basiskaart 10 cm af van een A4-vel fluweelkarton 
en vouw het grote deel dubbel. Stans de grootste Slimline mal 
uit fluweelkarton en plak op de basiskaart. 
Stans de kleinere Slimline mal uit fluweelkarton en bewerk met 
verschillende kleuren distressinkt. Bewerk vervolgens met het 
stencil en witte inkt. Laat goed drogen. 
Stans de onderdelen van de muis uit fluweelkarton en bewerk 
met distressinkt. Zet de muis in elkaar. 
Stans de onderdelen van COL1513 uit fluweelkarton en zwart en 
holografisch karton. Bewerk het fluweelkarton met distressinkt 
en zet de figuren in elkaar. Stans de letters uit fluweelkarton. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart. 
Werk de kaart af met enkele rhinestones. 

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Stans- en embosapparaat, Fluweelkarton: wit, Distress ink: picked raspberry, Witte inkt: Hero Hues Unicorn, Rhinestones: CA3165 
(fuchsia)



Gebruikte materialen: 
Creatables: LR0743 (Silhouette 
Fairy & Butterflies), LR0767 
(Scallop Square), LR0768 
(Tekst: Sterkte), Stempelinkt 
Archival: jet black, Knipvel: 
IT614 (Serenity), Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9180 (Serenity), Metallic 
parelkarton: CA3166, 
Dubbelzijdig crafttape: LR0014 

(10 cm breed), Hempcord: zwart, Plakparels: CA3166 (wit)
Archival: jet black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea 
Sparkle), Watercolor paper (200 gr)

Gebruikte materialen: 
Creatables: LR0768 (Tekst: 
Sterkte), Stempel: TC0898 
(Tiny’s Border-Blowball), 
Stempelinkt Archival: jet black, 
Distress Oxide ink: Victorian 
velvet, Maskstencil A4: PS8114 
(Squares & Stars), Dubbelzijdig 
crafttape: LR0014 (10 cm 
breed), Fineliner: zwart

Gebruikte materialen: 
Maskstencil A4: PS8115 
(Circles & Hearts), Stempel: 
TC0864 (Tiny’s Border-Callas), 
Tekststempels: CS1041 
(Condoleance), Stempelinkt 
Archival: jet black, Distress 
ink: bundled sage, forest moss 
en fossilized amber, Distress 
Oxide ink: bundled sage, 
Fineliner: zwart

Gebruikte materialen: 
Stempel: TC0897 (Tiny’s 
Stairway to Heaven), 
Maskstencil: PS8081 (Slimline 
Dots), Tekststempels: CS1041 
(Condoleance), Stempelinkt 
Archival: jet black, Distress 
ink: stormy sky, Distress Oxide 
ink: stormy sky

Neem van parelkarton een dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
plak er 14 x 14 cm dessinpapier op.
Snijd een strook parelkarton van 7 x 15 cm en plak er een strook 
dessinpapier van 6,5 x 15 cm op. Wikkel zwart hempcord 5x 
om de strook heen en plak het aan de achterkant vast. Plak de 
strook in het midden van de kaart. 
Stans de grote scallop mal samen met de stippeltjesrand uit 
parelkarton. Stans het gladde vierkant uit dessinpapier en knip 
het plaatje uit het knipvel. Plak deze delen op de kaart. 
Stans ‘veel sterkte’ uit parelkarton en dessinpapier en plak ze op 
elkaar (plak vóór het stansen dubbelzijdig crafttape achter het 
papier, dan is de smalle tekst gemakkelijk op te plakken). Stans 
twee vlindertjes en plak het woord en de vlinders op de kaart.

Neem een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm en plak er roze 
karton van 14,5 x 14,5 cm op. Leg het maskstencil met het 
vierkant op een witte kaart van 13,5 x 13,5 cm en bewerk een 
vierkant met distress oxide inkt, spetter er wat waterduppels op 
en laat drogen. Stempel de blowball en teken met een zwarte 
fineliner lijnen rondom de kaart. Plak de delen op elkaar. Stans 
de tekst ‘veel sterkte’ uit zwart karton (plak vóór het stansen 
dubbelzijdig crafttape achter het papier, dan is de smalle tekst 
gemakkelijk op te plakken) Knip het woordje ‘veel’ eraf en plak 
‘sterkte’ in het roze vierkant.

Neem een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er een 
groene kaart van 14,5 x 13,5 cm op. Neem een enkele witte 
kaart van 13,5 x 13,5 cm, stempel links de callas, en stempel de 
bloemen ook op maskeerpapier. Knip de afbeelding netjes uit en 
plak hem op de afdruk. Leg het maskstencil op de kaart, kleur 
een cirkel met distress oxide inkt en stempel wat waterdruppels. 
Laat ze drogen en haal het maskeerpapier weg. Kleur de bloem 
in met distressinkt en teken met een zwarte fineliner lijnen 
rondom de kaart. Plak hem op de basiskaart.

Neem een enkele witte kaart van 9 x 14 cm en stempel de trap, 
de vlinders en het woord ‘sterkte’. Stempel de trap en de vlinders 
ook op maskeerpapier, knip ze netjes uit en plak ze tijdelijk op 
de afdrukjes. Plak een cirkel maskeerpapier van 2,5 cm Ø aan 
het einde van de trap. Bewerk de kaart lichtjes met distress 
oxide inkt en maak daarna wolken met dezelfde inkt en het 
maskstencil. Verwijder het maskeerpapier en kleur de trap en de 
vlinders in met distressinkt. Ga met distressinkt eventueel nog 
licht over de cirkel aan het einde van de trap. Plak het geheel op 
een dubbele witte kaart van 10,5 x 15 cm.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl



Sigrid Klingenberg 
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0435 (Petra’s Poinsettia), LR0549 (Tiny’s Holly), LR0769 (Twig with Berries), LR0550 (Tiny’s Larix), Stans- en 
embosapparaat, Art stamps: MM1631 (Hallo Herfst), Stempelinkt: zwart, Distress ink (Ranger): forest moss, gathered twigs, pine 
needles, rustic wilderness, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.), Knipvel Els: EWK1292 (Winter Mini’s), Pretty 
Paper dessinpapier-bloc: PK9158 (Forest Dream), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Kaartenkarton: verschillende kleuren 
groen, kraft en rood, Pearl paper: CA3166 (wit), Gesso: wit, Rhinestones: CA3136, Shaker materiaal (kraaltjes etc.), Shaker snow: 
LR0028 

Algemene werkwijze: 
Stempel de teksten met zwarte stempelinkt op hagelwit karton. Snijd ze uit, plak op kraftkarton en snijd dit aan alle kanten 2,5 
mm groter uit. Stans de groene onderdelen uit verschillende kleuren groen karton. Bewerk ze met distressinkt forest moss, gathered 
twigs, pine needles en rustic wilderness. Stans de witte poinsettia’s uit pearl paper. Kleur het hart met distressinkt bundled sage.  
Stans de rode poinsettia uit rood karton. Kleur de randen met distressinkt crackling campfire, rusty hinge en de punten met forest 
moss. Stans de bruine takken uit kraftkarton. Kleur de donkere onderdelen met gathered twigs.  
Bewerk de randen van het karton en de uitgestanste onderdelen met witte gesso.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1584 (Slimline-3 
Circles), Creatables: LR0683 
(Pine Branch set), Distress ink: 
crackling campfire, rusty hinge, 
Shaker window: LR0032 (circle) 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1585 (Slimline-3 
Squares), Creatables: LR0726 
(Christmas Garland), Distress 
ink: bundled sage, Shaker 
window: LR0044 (Mini 
Square)

Stans de Slimline stans 2x uit dessinpapier. Snijd er één af 
op 9 cm (gemeten vanaf de onderkant) en plak deze op het 
andere dessinpapier. Bevestig met dubbelzijdig plakband twee 
schudvensters achter het dessinpapier. 
Knip de plaatjes royaal uit. Leg er wat sneeuw en kraaltjes 
op. Plak het dessinpapier met de schudvensters erop. Plak 
dessinpapier achter de middelste cirkel.  
Stans de Slimline mal met sierrand uit pearl paper en plak hierop 
het dessinpapier. Plak alles daarna op een dubbele kraftkaart van 
10 x 21 cm.  
Werk de kaart af met de poinsettia, bladeren, takken, een tekst 
en rhinestones.

Stans de Slimline mal uit dessinpapier. Bevestig met dubbelzijdig 
plakband een schudvenster achter het dessinpapier. Knip de 
plaatjes royaal uit. Leg er wat sneeuw en kraaltjes op. Plak 
hierop het dessinpapier met het schudvenster.  
Stans de Slimline mal met sierrand uit kraftkarton en plak hierop 
het dessinpapier. Plak in het bovenste en onderste uitgestanste 
vierkant het eerder uitgestanste dessinpapier. Plak alles op een 
dubbele 10 x 21 cm kaart van pearl paper.  
Werk de kaart af met de poinsettia, bladeren, takken, een tekst 
en rhinestones. 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1508 
(Bagtopper XOXO by Marleen, 
banner gebruikt), Craftables: 
CR1478 (Poinsettia by 
Marleen), Creatables: LR0550 
(Tiny’s Larix), LR0767 (Scallop 
Square-set), Tekststempels: 
CS1037 (Hello Winter), Distress 
ink: picket fence, Stempelinkt: 

Inkon3-Blackout Hybrid Detail, Decoupage sheet: MB0199 
Mattie’s Mooiste (Vossen), Karton: lichtgeel, dennengroen, 
grijsgroen, donkerbruin, Waxkoord

Snijd een grijsgroene topvouwkaart van 14,5 x 14,5 cm en 
parelkarton van 13,5 x 13,5 cm. Stans het grootste scallop 
vierkant uit dessinpapier. Snijd parelkarton van 11,5 x 11,5 cm 
en stans het vierkant met de gaatjes. Stans het iets kleinere 
vierkant uit dessinpapier. Stans de afbeelding met het kleinste 
scallop vierkant, plak op dessinpapier en daarna met foamtape 
verhoogd op de kaart. 
Stans de kerstroos uit lichtgeel, de takjes uit dennengroen en de 
larix uit donkerbruin karton. Bewerk de larix na het embossen 
met distressinkt picket fence. 
Stans twee banners uit dessinpapier, stempel de tekst en strik er 
waxkoord door.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1595 (Merry 
Christmas Circle by Marleen), 
CR1597 (Basic Circles by 
Marleen), Creatables: LR0539 
(Petra’s Amaryllis), LR0554 
(Tomte Gnome), LR0736 
(Tiny’s Pines), Knipvel: VK9595 
(Gnomes), Karton: lichtgrijs, 
middengrijs, aquagroen, Pretty 

Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter), Cirkelsnijder, Plakparel

Snijd met een cirkelsnijder uit aquagroen twee cirkels van 15 
cm Ø. Ril een vouwlijn op ca. 3,5 cm, vouw om en bevestig 
deze plakstrook tegen de voorste kaart. Snijd aan de onderkant 
van de achterste kaart een heel smal randje af. Nu wiebelt de 
kaart niet en blijft mooi staan. Snijd van parelkarton een cirkel 
van 14 cm Ø. Stans de scallop cirkel uit dessinpapier. Stans de 
afbeelding met de binnencirkel van de Christmas cirkel en plak 
op een cirkel van 8,9 cm Ø van parelkarton. Stans de Christmas 
cirkel uit effen dessinpapier. Plak de afbeelding met foamtape 
verhoogd op de groene Christmas cirkel en het geheel daarna 
verhoogd op de scallop cirkel. Stans de takjes uit aquagroen 
karton en de besjes uit effen dessinpapier. Stans de amaryllis uit 
parelkarton, bewerk met distressinkt evergreen bough en werk 
af met een parel. Stans twee boompjes uit dessinpapier en plak 
verspringend op. Stans de onderdelen van de gnome uit effen 
dessinpapier en licht- en donkergrijs karton en plak in elkaar.

Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Stans- en embosapparaat, Creatables: LR0769 (Takje met Besjes), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s 
Autumn Whispers), Metallic parelkarton: CA3166 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 (Text 
Banners), Craftables: CR1476 
(Punch die-Holly), Creatables: 
LR0693 (Anja’s Circle XS, 
leaves used), LR0767 (Scallop 
Square), Art stamps: MM1630 
(Hello Fall), Stempels: CS1102 
(Peekaboo Snowmen), Mica, 
Shaker snow: LR0028, Touw: 

bruin, Verf: wit 

Snijd een dubbele kraftkaart van 12 x 12 cm. Snijd wit karton 
van 11,5 x 11,5 cm en bewerk het zoals omschreven in de 
algemene werkwijze. 
Snijd dessinpapier van 8 x 11,25 cm en van 8,25 x 8,25 cm. 
Stempel de afbeelding en kleur in. 
Stans het geschulpte vierkant uit wit karton, stans tegelijk 
het venster uit. Plak achter dit venster mica en 3D-tape voor 
het schudgedeelte en plak het op de afbeelding, laat een klein 
gedeelte open voor het vullen met schudmateriaal. Stans de 
label, stempel een tekst en knoop er een stukje touw aan. Stans 
de hulst uit wit karton en de blaadjes van uit kraftkarton. 

Extra nodig voor deze ATC-
kaartjes:
Art stempels+stansenset: 
CS1101 (ATC), Stempels: 
CS1103 (Peekaboo Winter 

Animals), Masking tape

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1476 (Punch die-
Holly), CR1563 (Slimline Mini- 
Windows), Creatables: LR0693 
(Anja’s Circle XS, leaves used), 
Stempels: CS1102 (Peekaboo 

Snowmen), Tekststempels: CS1037 (Hello Winter by Marleen), 
Touw: bruin, Verf: wit

Stans CS1101 uit kraftkarton en wit karton en stempel de tekst 
met Archival stempelinkt jet black aan de achterkant van de 
gestanste kraftkaartjes. Bewerk de witte gestanste kaartjes zoals 
omschreven in de algemene werkwijze. 
Stans met CS1101 drie rechthoeken uit drie verschillende 
kleuren dessinpapier, gebruik daarna de halve cirkelstans om een 
gedeelte van de rechthoek af te snijden. Stans drie witte labels 
en stempel de tekst. 
Stempel de peekaboo winter animals. Stempel ze ook op masking 
tape, knip uit en plak ze op de gestempelde afbeeldingen, 
stempel daarna de sneeuwvlokjes om de diertjes heen. 

Neem voor de mini-Slimline basiskaart een A4-vel hagelwit 
karton, snijd er een strook van 13,5 cm af en vouw het grote 
deel dubbel.
Stans CR1563 uit dessinpapier en hagelwit karton. Bestempel 
het witte gedeelte zoals omschreven in de algemene werkwijze. 
Knip een vierkant uit dessinpapier om achter het venster te 
plakken. 
Stempel de sneeuwmannen, knip ze uit en plak verspringend en 
verhoogd met 3D-kit achter het venster. 
Stans de label van CS1101 en stempel de tekst. Knoop er een 
stukje touw aan. Stans de hulst uit wit karton en de blaadjes 
van uit kraftkarton. 

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 
 
Algemene werkwijze:
Stempel de sneeuwvlok en het woord ‘winter’ (MM1631) met Archival stempelinkt sky blue en bewerk de randen van het witte karton 
met distressinkt tumbled glass. Stempel de teksten op de labels met Archival stempelinkt jet black. 
Stempel de afbeeldingen op PCP-papier ook met stempelinkt Archival jet black, kleur ze in met Copic markers of een ander 
kleurmiddel en knip ze uit. Stans de blaadjes (LR0693) uit kraftkarton en bewerk de randen na het stansen met witte verf. Werk de 
kaart af met plakparels.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Art stamps: MM1631 (Hallo Herfst), Perfect colouring paper (PCP), Stempelinkt Archival: jet black, sky 
blue, Copic markers of ander kleurmiddel, Distress ink: tumbled glass, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 
(Frozen Winter), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraftkarton grijs (322), Rhinestones: CA3136 


