
Extra nodig voor deze kaart:
Colletables: COL1507 (Tekst 
Banners), LR0770 (Mushroom 
XL), Creatables: LR0776 
(Tiny’s Lantern plant), 
Stempel+stansset: CS1108 
(Sitting Gnome), Distressinkt: 
gathered twigs, ground 
espresso, pumice stone, 

Kaartenkarton: grijs, kraft, oranje, rood, Kant

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0770 (Mushroom 
XL), LR0722 (Forest XL), 
LR0776 (Tiny’s Lantern 
plant), Stempel+stansset: 
CS1107 (Gnome & Cane), 
Distressinkt: ground espresso, 
Kaartenkarton: kraft, oranje, 
rood, Gelpen: wit 

The Collection #116

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0771 (Gnome Home), LR0774 (Mini Doily Leaves), LR0775 (Autumn Leaves), Stans- en embosapparaat, 
Stempels+stansenset: CS1106 (Gnome & Lantern), Tekststempels: CS1104 (Herfst), Stempelinkt: zwart, Distressinkt (Ranger): 
abandoned coral, forest moss, mustard seed, rusty hinge, wild honey, Kaartenkarton: legergroen, wit, Stempelpapier: wit, Copic 
alcohol markers, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.) 

Algemene werkwijze: 
Stans de plaatjes, ring en steel van de paddenstoel uit wit karton. Stans de hoed uit rood karton. Maak de onderrand van de hoed 
wat donkerder met distressinkt ground espresso. Stans het gras uit legergroen karton en kleur dit met distressinkt forest moss. 
Stans de lampionplant uit legergroen karton en de bloemen uit oranje. Maak de randen wat donkerder met distressinkt rusty hinge.  
Stans de bladeren uit stempelpapier en kleur ze met verschillende kleuren distressinkt. Stans de takken uit kraftkarton.  
Stempel de gnomes en lantaarns op stempelpapier. Stans ze uit en kleur in met alcohol markers. 

Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 13,5 x 13 cm, één van 
13,5 x 6,5 cm en een strook van 14 x 1,5 cm. Plak ze op een 
effen dessinpapier van 14 x 13,5 cm. Plak het geheel daarna op 
een witte dubbele kaart van 15 x 14,5 cm.  
Stans de mini-doily uit wit karton. Stans de cirkel uit een lichte 
kleur dessinpapier en kleur de randen met distressinkt mustard 
seed en rusty hinge. Stans een banner uit wit karton, stempel 
een tekst en plak op effen dessinpapier. Snijd dit daarna aan alle 
kanten 2,5 mm groter uit. Stans/embos het huis uit wit karton. 
Kleur de geëmboste delen met distressinkt pumice stone. Stans/
embos het dak 2x uit kraftkarton. Kleur de geëmboste delen met 
distressinkt gathered twigs. Stans de ramen uit rood karton. 
Plak de losse onderdelen op het huis. Plak kant achter de ramen. 
Stans de deuren uit kraftkarton en kleur ze met distressinkt 
gathered twigs. Plak ze op de witte deuren. Plak achter de 
deuren en de ramen grijs karton. Stans de paddenstoel, het gras, 
de bladeren en de lampionplant.  
Stempel, stans en kleur de gnome en twee lantaarns.  
Plak de losse onderdelen met 3D-kit op de kaart.

Snijd uit dessinpapier een vierkant van 13 x 13 cm en van 8,5 x 
8,5 cm en een rechthoek van 5 x 11,5 cm en van 3,5 x 11 cm. 
Snijd uit effen dessinpapier een vierkant van 13,5 x 13,5 cm. 
Plak de laagjes volgens voorbeeld op een witte dubbele kaart 
van 14,5 x 14,5 cm.  
Stans de mini-doily uit wit karton. Stans de cirkel uit een 
lichte kleur dessinpapier en kleur de randen met distressinkt 
mustard seed en rusty hinge. Stempel hierop de tekst met zwarte 
stempelinkt.  
Stans de paddenstoelen, het gras, de bladeren, de takken en de 
lampionplant.  
Stempel, stans en kleur de gnomes en twee lantaarns. Breng met 
een gelpen witte accenten op de kleding aan.  
Plak de losse onderdelen met 3D-kit op de kaart. 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 (Tekst 
Banners), LR0772 (Forest XL), 
Stempel+stanssets: CS1107 
(Gnome & Cane), CS1108 
(Sitting Gnome), Distressinkt: 
pumice stone

Snijd uit dessinpapier een rechthoek van 9 x 19,5 cm, één van 
8 x 10,5 cm en één van 8 x 7,5 cm. Stans uit dessinpapier een 
cirkel met de doily cirkel. Plak alles op egaal groen dessinpapier 
van 9,5 x 20 cm.  
Stans/embos de bomen uit wit karton. Kleur de geëmboste 
delen met distressinkt pumice stone en plak de bomen op het 
dessinpapier. Plak het geheel daarna op een witte dubbele kaart 
van 10,5 x 21 cm.  
Stans het gras en de bladeren. Stans een banner uit wit karton, 
stempel een tekst en plak het op effen groen dessinpapier. Snijd 
dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit.  
Stempel, stans en kleur de gnomes en vier lantaarns.  
Plak de losse onderdelen met 3D-kit op de kaart.

Nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1515 (Car by 
Marleen), Creatables: LR0770 
(Mushroom XL), LR0772 (Forest 
XL), LR0775 (Autumn Leaves), 
Stans- en embosapparaat, 
Tekststempels: CS1056 (Proost 
by Marleen), Stempelinkt 
Archival: jet black, Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PB7059 (Eline 

Autumn Whispers), Florence cardstock: poppy (030), ruby 
(031), anise (066), cool grey (082), tin (084), concrete (087), 
white (097), off-white (101), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Fluweelpapier: wit, Hempcord: naturel, Rhinestones: CA3154 
(bronze), CA3158 (mint), CA3159 (red)

Nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1535 (Art 
Texture Mesh), CR1569 
(Slimline Distressed 
Paper), Creatables: LR0773 
(fijne Kerst), Stans- en 

embosapparaat, Maskstencil: PS8129 (Slimeline Stars), 
Stempelinkt Memento: tuxedo black, Distressinkt: brushed 
corduroy, gathered twigs, walnut stain, Copic markers: G82, G85, 
G99, R27, R29, R59, Y17, Kaartenkarton: wit, Aquarelpapier, 
Perfect colouring paper (PCP), Dun jute touw, Posca-pen: wit, 
Sisal, Baby billendoekjes

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm uit wit fluweelkarton. 
Snijd ‘tin’ karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 
14 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. 
Snijd/scheur een strookje ‘anise‘ karton van 15 x ca. 1 cm en 
plak op. 
Stans de bomen uit off-white karton, knip in twee delen en plak 
links en rechts op de kaart. 
Stans de auto, de gnomes en de grote paddenstoel uit. Plak in 
elkaar en op de kaart. Knoop de grote paddenstoel boven op de 
auto vast met een stukje hempcord. 
Snijd een strookje papier van ca. 3,5 x 1,2 cm, bestempel met 
een tekst en plak op bij het hempcord. 
Stans herfstbladeren uit verschillende kleuren karton en plak op. 

Stans de Slimline mal uit aquarelpapier en bewerk met 
distressinkt. Leg het maskstencil erop en wrijf er met een 
babydoekje voorzichtig overheen om wat inkt weg te halen. 
Snijd wit karton van 9,4 x 20 cm en plak dit samen met het 
bewerkte kaartje op een dubbele kraftkaar vam 9,7 x 21 cm. 
Stans de Art Texture mal twee keer uit wit karton en bewerk met 
distressinkt. 
Stempel de bloemen, stans ze uit en kleur ze in met de Copic 
markers. Stans de woorden uit kraft en wit karton, plak ze 
op elkaar en bewerk de randen met distressinkt. Plak de 
woorden en de ingekleurde bloemen samen met de gestanste 
achtergrondmotieven, een strikje en wat sisal op de kaart. 
Spetter met Posca-pen wat sneeuw op de bloemen. 
Werk de kaart af met wat rhinestones.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1439 (Eline’s 
Christmas Decoration), 
Craftables: CR1398 (Punch 
die Birds), CR1588 (Proost 
Cirkel by Marleen), CR1583 
(Slimline Grass, Horizon), 
Creatables: LR0772 (Forest 
XL), Stempel+stansset: 
CS1106 (Gnome & Lantern), 

Tekststempels: CS1105 (Kerst), Distressinkt: weathered wood, 
Achtergrondknipvel: VK9596 (Winter Landscapes), Papicolor 
kaartenkarton: ravenzwart (901), Decoratiepapier: CA3127 
(silver), Vellum, Rhinestones: CA3136 (ice blue), Viltstift: geel 
en oranje

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1389 (Pocket 
Card & Marks), COL1510 
(Notebook), Creatables: LR0774 
(Mini Doily Leaves), LR0772 
(Forest XL), Stempel+stansset: 
CS1107 (Gnome & Cane), 
Tekststempels: CS1105 (Kerst), 
Achtergrondknipvel: VK9597 
(Mini Winter Landscapes), 
Rhinestones: CA3136 (ice blue)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1510 
(Notebook), Craftables: 
CR1336 (Punch die Autumn 
Leaves), CR1598 (Art Texture 
XL Autumn Leaf), Creatables: 
LR0650 (Petra’s Grass), 
LR0776 (Tiny’s Lantern plant), 
LR0770 (Mushroom XL), 
Stempel+stanssets: CS1107 
(Gnome & Cane), CS1108 

(Sitting Gnome), Tekststempels: CS1104 (Herfst), Papicolor 
kaartenkarton: anjerwit (903), legergroen (954), Kaartenkarton: 
oranje, kerstgroen, camel

Snijd een dubbele kraftkaart van 12,5 x 12,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm en plak het op iets groter wit 
karton. Plak een iets kleinere achtergrond op. 
Snijd een wit vierkant van 10,75 x 10,75 cm, stans een cirkel uit 
het midden (CR1588) en plak het verhoogd op de kaart. Stans de 
bomen uit wit karton en de blaadjes uit kraftkarton. Bewerk de 
bomen met distressinkt weathered wood en knip ze op de maat 
van het witte vierkant. 
Plak enkele gestanste blaadjes op de bomen. Stans de vogeltjes 
(CR1398) uit zwart karton. Stans de lantaarn (COL1439) uit 
vellum en zilverkleurig karton. Stans de kaars uit wit karton, 
kleur het vlammetje geel en oranje met viltstift. 
Snijd een witte strook van 10,75 x 3 cm en stans gras aan een 
lange zijde. Stempel de gnome met lantaarn en de tekst. 
Werk de kaart af met plakparels.

Snijd uit kraftkarton een dubbele kaart van 10,5 x 13,5 cm. 
Snijd een witte rechthoek van 10 x 13 cm en dessinpapier van 
9,75 x 10 cm. Stans een groot tabblad (COL1389) en twee kleine 
tabjes (COL1510) uit dessinpapier, plak ze verspringend op 
elkaar. 
Stans de doily uit wit karton. Knip een afbeelding uit. Stans de 
bomen (LR0772) uit wit karton en de blaadjes uit kraftkarton. 
Knip de bomen op maat, zodat ze achter de cirkel passen. Plak 
de cirkel verhoogd op de kaart. Plak enkele blaadjes op de 
bomen. 
Stans het vogeltje (CR1398) uit zwart karton. Stempel de gnome 
met cane en de tekst. 
Werk de kaart af met plakparels.

Snijd uit kraft karton een dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm en plak het op iets 
groter wit karton. 
Stans twee tabblaadjes (COL1510) uit dessinpapier. Snijd wit 
karton van 10 x 10 cm. 
Stans het grote herfstblad (CR1598) uit dessinpapier. Stans twee 
paddenstoelen uit anjerwit en camelkleurig karton. Stempel de 
gnomes en de tekst. 
Stans de lampionplant uit legergroen en oranje karton en het 
gras uit legergroen karton. Stans twee herfstblaadjes (CR1336) 
uit oranje en kerstgroen karton. 

Neline Plaisier
Neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Stempel de gnomes op PCP-papier met stempelinkt Archival jet black. Kleur de afbeeldingen in met Copic markers of een ander 
kleurmiddel en stans uit. Stempel de teksten op de labels met zwarte inkt. 

Materialen, gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Archival: jet black, Copics of ander kleurmiddel, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft grijs (322), Perfect colouring 
paper (PCP)



Snijd een dubbele kaart van 15 x 7,5 cm uit donkerroze dessinpapier. Stans de small window 
basis uit wit stempelpapier. Gebruik een blendingtool en bewerk deze kaart met de sterren van 
het Slimline stencil en distressinkt picked raspberry. Bewerk daarna de achtergrond met picked 
raspberry en spiced marmalade. Plak op de kaart met links een stukje dessinpapier als tabje. 
Stempel de poinsettia, kleur in met distressinkt en stans uit. Plak met een toef sisalgras eronder 
met foamtape op de kaart. Stempel de tekst en werk af met de rhinestones.

Snijd stempelpapier van 10 x 14,5 cm, bewerk de bovenkant met een blendingtool en de 
regendruppels van maskstencil Rain & Sunshine en distressinkt mustard seed. Bewerk daarna de 
achtergrond met spiced marmalade en mustard seed. Plak op de kaart. 
Stans de tekstcirkel uit zwart en de binnencirkel uit dessinpapier. Plak op de achtergrond. 
Stempel de lampionplantjes op stempelpapier, kleur in met distressinkt en knip uit met een wit 
randje. Plak ze met foamtape op de kaart met een plukje sisalgras vastgebonden met henneptouw 
en een mini-label. 
Stempel de tekst en zet stipjes rondom.

Snijd stempelpapier van 8,5 x 13 cm en bewerk met behulp van een blendingtool met de 
zonnestralen van maskstencil Rain & Sunshine en distressinkt mustard seed. Bewerk daarna de 
achtergrond met mustard seed en onderaan met spiced marmalade. 
Snijd donkerroze dessinpapier van 9 x 13,5 cm, plak hierop de bewerkte achtergrond en een 
strookje dessinpapier van 1,5 x 8,5 cm. 
Stempel de zonnebloem, kleur in met distressinkt en stans uit. Plak een pluk sisalgras op de kaart 
en plak de bloem erop met foamtape. 
Stempel de tekst en werk af met rhinestones. 

Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com
 
Materialen:
Craftables: CR1563 (Mini Windows), CR1575 (Veel liefs by Marleen), Stans- en embosapparaat, Maskstencils: PS8129 (Slimline Stars), 
PS8130 (Slimline Rain & Sunshine), Tekststempels: CS1029 (Mini labels-EN), CS1104 (Herfstgroetjes), CS1105 (Wintergroetjes), 
Stempel: TC0901 (Tiny’s Border Lantern plant), Stempel+stanssets: TC0902 (Tiny’s Sunflower), TC0903 (Tiny’s Poinsettia), 
Stempelinkt Archival: jet black, Distressinkt: chipped sapphire, festive berries, mowed lawn, mustard seed, spiced marmalade, picked 
raspberry, vintage photo, walnut stain, Pretty Papers design paper A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 (Rainbow), Kaartenkarton: wit, 
zwart, Stempelpapier: glad, Blending tool, Posca-pen: black, Rhinestones: CA3155 (gold), Sisalgras, Touw

download: www.mariannedesign.nl



Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Snijd een strook pearlkarton van 29,7 x 12 cm en ril vouwlijnen 
op 14,9 en 22,3 cm. Stans de open streepjes aan de voorkant. 
Snijd dessinpapier van 14 x 11,5 cm en stans/embos hierin het 
patroon en plak het op. 
Stans en embos het grootste ovaal uit dessinpapier, stans met 
de volgende maat ovaal het plaatje uit. Stans met hetzelfde 
ovaal én het daaropvolgende (tegelijk) effen dessinpapier uit. 
Plak alles op elkaar en breng het grote ovaal iets verhoogd aan 
op de kaart. 
Stans/embos de bloemen 5x uit verschillend effen dessinpapier 
en 5x uit een restje groen karton. Knip de bloemen eraf en plak 
die op het groene karton. Maak van vier bloemen een boeketje 
en strik er een stukje waxkoord omheen. Breng dit iets verhoogd 
aan op de kaart. 
Stans een grote vlinder uit dessinpapier voor de achterkant. 
Werk de voorkant verder af met een vlinder. Stempel de tekst op 
de banner en breng die verhoogd op met daarop een bloem. Plak 
de plaksteentjes op.

Materialen: 
Collectables: COL1507 
(Banners), Craftables: CR1529 
(Fresh Flowers), Creatables: 
LR0716 (Anja’s Elegant Oval), 
LR0752 (Anja’s Slimline 
Border), LR0746 (Anja’s 
Butterfly XL), LR0747 (Anja’s 
Butterfly set, 3), Stans- en 
embosapparaat, Tekststempel: 
CS1100 (Droom en Geniet), 
Stempelinkt Memento: MD801 
(potters clay), Knipvel Mattie’s 

Mooiste: MB0203 (Autumn Bouquets), Pretty Papers design 
paper A4-bloc, dubbelzijdig sided: PB7059 (Eline’s Autumn 
Whispers), Pearls paper: CA3166 (wit), Rhinestones: CA3162 
(smokey grey), Restje groen karton, Stukje waxkoord


