
Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), CR1579 (Basic 
Circles by Marleen), CR1600 
(Let it Snow Circle by 
Marleen), CR1604 (Slimline 
Forest Horizons), Creatables: 
LR0675 (Holly Leaves), LR0767 
(Scalloped Squares), LR0769 
(Berry Branch), Knipvel 

Mattie’s Mooiste: MB0205 (Winter Landscape), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Nuvo dream drops: cloud

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1584 (Slimline 3 
Circles), CR1600 (Let it Snow 
Circle by Marleen), CR1604 

(Slimline Forest Horizons), CR1606 (Forest Critters), Distressinkt: 
rusty hinge, Kaartenkarton: donkerblauw, Fineliner: zwart

The Collection #117

Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Creatables: LR0777 (Tiny’s Snowy Village), LR0778 (Tiny’s Snowy Signpost & Fence), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Kaartenkarton: kraft, donkerbruin, donkergroen, okergeel, 
Fluweelkarton: wit, Parelkarton: CA3166, Snowtex

Tip: 
- De effen achterkant van het dubbelzijdig dessinpapier is heel geschikt voor het stansen. 
 Bovendien past de kleur perfect bij de bedrukte voorkant. 
- Bewerk de bomen en groene takjes met Snowtex.
- Plak achter de deuren en ramen van de huizen okergeel karton.

Snijd een topvouwkaart van 14,5 x 14,5 cm uit kraft en plak 
er wit fluweelkarton van 13,5 x 13,5 cm op. Stans het grootste 
scallop vierkant uit dessinpapier en de tekstcirkel uit wit 
fluweelkarton. Stans de afbeelding en de groene cirkel uit met 
de basis-cirkelstansen en plak op elkaar. Stans de poinsettia uit 
lichtgroen dessinpapier en parelkarton, de besjes uit parelkarton 
en de takjes uit donkergroen karton. Werk de besjes af met nuvo 
drops. Stans de wegwijzer uit kraftkarton en sneeuwpapier. Stans 
met de Slimline bomenhorizon uit donkergroen karton een paar 
boompjes en het huisje uit donkergroen en sneeuwpapier. Plak 
alles volgens voorbeeld op de kaart.

Snijd voor de Slimlinekaart 10 cm van een donkerblauw A4-vel 
en vouw het restant dubbel. Stans de grootste Slimline mal uit 
parelkarton en de kleinste uit dessinpapier. Stans bomenhorizons 
uit donkergroen karton en sneeuwlagen uit wit fluweelkarton. 
Plak alle lagen op elkaar, de zijkanten mogen uitsteken.
Stans de kaart op maat met de Slimline mal met de stiksteekjes 
en plak op de basiskaart. 
Stans de huizen uit donkerblauw dessinpapier, de wegwijzer 
en de hekjes uit donkerbruin. Stans alle sneeuwdelen uit wit 
fluweelkarton. 
Stans de vogeltjes uit kraftkarton, kleur de snaveltjes met 
distressinkt rusty hinge en teken de oogjes en pootjes met een 
zwarte fineliner. Stans de teksten uit lichtblauw dessinpapier en 
plak alles volgens voorbeeld op de kaart. 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1507 (Text 
Banners), Tekststempels: 
CS1068 (Winter), Stempelinkt: 
Versa Magic: GD-058 (Hint 
of Pesto), Memento: MD-901 
(London Fog)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0773 (Fijne 
Kerst), Restje kaartenkarton: 
geel

Teken de driehoekkaart na op pearl paper, knip uit en maak de 
vouw. 
Teken en snijd voor beide kanten het dessinpapier op maat en 
plak het op de kaart. Stans het ronde frame 2x uit pearl paper. 
Maak effen dessinpapier op maat voor achter het frame. Plak 
beide frames op elkaar met dessinpapier er tussen. 
Stans het plaatje uit met de tweede mal en plak het op. Stans 
het takje en de larixappeltjes uit kraft. Bewerk laatstgenoemde 
met stempelinkt toffee crunch. Stans de grote bladeren en 
de meeldraadjes van de poinsettia 2x uit donkergroen, en de 
poinsettia 2x uit donkerrood. Vorm de blaadjes met je vingers en 
plak de poinsettia in elkaar. 
Stans de grootste banner uit dessinpapier en stempel de 
tekst met London fog. Vouw de banner scheef dubbel. Plak 
alles op elkaar en breng het ronde frame, de poinsettia en de 
larixappeltjes iets verhoogd op. 
Stans voor de achterkant een takje uit kraft en bewerk de 
naaldjes met stempelinkt Hint of Pesto. Werk de kaart af met 
plaksteentjes.

Teken de driehoekkaart na op pearl paper, knip uit en maak de 
vouw. Teken en snijd voor beide kanten het dessinpapier op 
maat en plak het op de kaart. Stans het grootste ronde frame 
met de daaropvolgende maat tegelijk uit, 1x uit pearl paper en 
1x uit dessinpapier. Teken met behulp van het frame het plaatje 
af en knip het uit. Plak de twee frames op elkaar met het plaatje 
ertussen. 
Stans de grote bladeren van de poinsettia 2x uit donkergroen 
en 2x uit donkerrood; de poinsettia 2x uit donkerrood en de 
meeldraadjes 1x uit rood en 1x uit geel. Vorm de blaadjes met je 
vingers. Maak een mooie schikking en plak alles op elkaar. Stans 
het takje 1x uit kraft en 1x uit donkergroen karton. Knip de 
naaldjes van het donkergroene takje af en plak ze op het takje 
van kraft. 
Stans de tekst uit pearl paper en kraft en plak ze iets verschoven 
op elkaar. Stans en embos de larixtakjes uit kraft en bewerk 
ze met stempelinkt toffee crunch en plak de langste op de 
achterkant. Breng het frame, de poinsettia en de tekst iets 
verhoogd op. Werk de kaart af met plaksteentjes.

Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0779 (Anja’s Poinsettia), LR0780 (Anja’s Fancy Frame), LR0550 (Tiny’s Larix), Stans- en embosapparaat, Craftstencil: 
PS8131 (Anja’s Triangle Card), Stempelinkt Memento: MD-805 (toffee crunch), Knipvel: MB0204 (Ice Skating), Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Restjes kaartenkarton: donkergroen, donkerrood, kraft, Pearl paper: 
CA3166 (wit), Rhinestones: CA3162 (smokey grey)



Gebruikte materialen: 
Craftables: CR1606 (Forest 
Critters), Creatables: 
LR0772 (Forest XL), LR0773 
(Fijne Kerst), Stans- en 
embossingapparaat, Mask 
stencil: PS8012 (Snowflakes), 
Distressinkt (Ranger): black 
soot, chipped sapphire, 
crackling campfire, faded jeans, 
forest moss, gathered twigs, 
mermaid lagoon, mowed lawn, 
mustard seed, rustic wilderness, 
rusty hinge, stormy sky, 
vintage photo, Kaartenkarton: 
wit, kraft, Stempelpapier: wit, 
Gesso: wit, Texture paste: 
Dutch Doobadoo 870.000.001

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 9 x 19,5 cm. Breng 
met het maskstencil en texture paste sneeuw aan. Laat dit 
drogen. Kleur het stempelpapier met blauwe tinten distressinkt.  
Stans en embos de bomen uit kraftkarton. Kleur ze met 
distressinkt gathered twigs. Bewerk ze daarna met witte gesso.  
Scheur uit wit karton wat stukken voor een sneeuwlandschap. 
Plak deze en de bomen op het gekleurde stempelpapier en plak 
dit vervolgens op kraftkarton van 9,5 x 20 cm. Bewerk de randen 
met distressinkt gathered twigs en witte gesso. Plak het geheel 
daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 10,5 x 21 cm.  

Stans de dieren en de tak uit stempelpapier en kleur ze met 
distressinkt:  
Groene tak: forest moss, mowed lawn, rustic wilderness 
Eekhoorn: black soot, rusty hinge, vintage photo, 
Konijn: black soot, gathered twigs, vintage photo 
Merel: black soot, gathered twigs 
Pimpelmees: black soot, mermaid lagoon, mustard seed 
Roodborstje: black soot, crackling campfire, mustard seed 
Tortelduif: black soot, gathered twigs 
Uil: black soot 

Stans de grote tekst uit kraftkarton. Bewerk de randen met 
distressinkt gathered twigs en witte gesso. Stans de kleine tekst 
uit wit karton. Plak ze op elkaar. Bevestig de tekst en dieren op 
de kaart met 3D-kit. 

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0493 (Horizon 
Snowy Mountains), Florence 
kaartenkarton: 047 (water), 
Kaartenkarton: lichtgrijs, 
Papersets: PB7063 (Hoera een 
jongetje), PB7064 (Hoera een 
meisje), Rhinestones: CA3154 
(bronze), CA3163 (ice blue) 

Snijd een witte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, blauw karton 
van 14,5 x 10 cm en dessinpapier met sterretjes van 14 x 9,5 
cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. Stans de bergen 
met sneeuw uit, plak op elkaar en op de kaart. Scheur/snijd een 
strook dessinpapier van ca. 3 x 15 cm en plak op. 
Verwerk de beren op de kaart.
Kies een tekstje uit en plak het op effen papier, snijd uit met 
een klein randje erlangs en plak op. 

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1483 (Trees by Marleen), CR1601 (Bears by Marleen), CR1602 (Pine Trees by Marleen), Stans- en embosapparaat, 
Florence kaartenkarton: 096 (black), 099 (kraft), Fluweelkarton: wit, Kraftkarton: lichtbruin, Parelpapier: CA3166 (wit), Gelpen: wit, 
Kleurpotlood: roze

Algemene werkwijze:
- Stans verschillende boompjes uit en plak ze in het landschap. 
- Stans de beren uit, plak in elkaar en op de kaart. Kleur de wangetjes met het roze kleurpotlood en zet een stipje in de oogjes  
 en op de neusjes met de witte gelpen. 
- Werk de kaart af met rhinestones. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1603 (Mushrooms 
by Marleen), CR1605 (Text 
Labels), CR1606 (Forest 
Critters), Creatables: LR0775 
(Autumn Leaves), Craftstencil: 
PS8045 (Mountains by 
Marleen), Tekststempels: 
CS1104 (Herfst), Stempelinkt 
Archival: jet black, Florence 

kaartenkarton: 030 (poppy), 093 (hazelnut), 101 (off-white), 
Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s 
Autumn Whispers), Rhinestones: CA3154 (bronze), CA3159 (red)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1600 (Let 
it Snow), CR1605 (Text 
Labels), Craftstencils: 
PS8045 (Mountains by 
Marleen), PS8074 (Bell Jar 
by Marleen), Tekststempels: 
CS1105 (Kerst), Stempelinkt 
Archival: jet black, Metallic 
papier-A4: CA3172 (zilver), 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 
(Frozen Winter), Gaatjestang, 
Hempcord: naturel, 
Rhinestones: CA3136 (zilver), 
CA3163 (ijsblauw) 

Snijd een witte topvouwkaart van 15 x 15 cm. Plak er 
donkerbruin effen papier van 14,5 x 14,5 cm, lichtgrijs 
dessinpapier van 14 x 14 cm en bruin dessinpapier van  
11 x 11 cm op. Teken de berg van het craftstencil om op kraft en 
de sneeuw om op parelpapier, knip uit en plak op elkaar. Scheur/
snijd een strook lichtrood effen papier van ca. 4,5 x 15 cm en 
een strook van 3 x 15 cm uit dessinpapier met blaadjes. Plak 
eerst de lichtrode strook op, daarna de berg en daaroverheen de 
strook dessinpapier met blaadjes. 
Verwerk de beren op de kaart.
Stans een setje paddenstoelen uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Stans blaadjes uit en plak op. Stans een banner uit lichtoranje 
effen papier, bestempel met een tekstje en plak op. 

Teken de buitenste lijnen van de stolp om op wit fluweelkarton. 
Teken de stolp 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide 
uit. Neem die in spiegelbeeld (het achterste deel) en maak op 
ca. 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 de kaart? Snijd dan een klein recht strookje van 
de onderkant van het achterste deel van de kaart. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van (dessin)papier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 
spiegelbeeld. Knip alle delen uit en leg ze nog even apart. 
Teken de berg om op kraft en de sneeuw om op parelpapier, knip 
uit en plak op elkaar. Plak eerst de ‘lucht’ in de stolp, daarna de 
berg en de heuvels. Stans de tekstjes ‘winter’ en ‘wonderland’ uit 
wit en plak ze op met de onderste randjes van de stolp. 
Verwerk de beren op de kaart.
Stans een setje paddenstoelen uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Stans witte sneeuwvlokken en plak op. Stans een banner uit 
groen effen papier, bestempel met een tekstje, maak een gaatje 
en zet vast met een strikje van hempcord boven in de kaart. 

Snijd een witte topvouwkaart van 11 x 13,5 cm. Snijd effen 
dessinpapier van 5 x 6,5 cm en beprint dessinpapier van 7 x 9 
cm. Snijd een strook van 4 x 11 cm uit dessinpapier. Stans de 
benodigde motieven uit diverse kleuren papier. Stempel een 
zwarte tekst op de kaart. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1474 (Eline’s 
Fox, sjaal gebruikt), Craftables: 
CR1574 (Chain of Snowflakes), 
CR1604 (Slimline Forest 
Horizons), Art stamps-teksten: 
MM1631 (Hallo Herfst), Enamel 
dots: PL4520 (snowflakes)

Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1516 (Eline’s Hedgehog), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 
(Eline’s Autumn Whispers), Kaartenkarton: bruin, grijs, lichtbruin, lichtgrijs, oranje, rood, wit, zwart, kraft en vergrijsd kraft, 
Stempelinkt Versafine: onyx black

Tip: Voor veel effen kleuren is de achterzijde van het dubbelzijdige dessinpapier gebruikt.



Stans het grootste label uit wit karton en de grote rechthoek uit 
oranje dessinpapier. Snijd een strook van 3 x 4 cm en van 4 x 10 
cm uit dessinpapier en plak ze op. Snijd de afbeelding af op 8 
x 9 cm en plak op wit karton van 8,5 x 9,5 cm en vervolgens op 
kraft van 9 x 10 cm. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren papier. Snijd de 
bomen op maat zodat ze op het label passen. Stempel een tekst 
op de witte cirkel en plak op het label. Maak aan het grote label 
een stukje jute en een stukje touw vast, waaraan het kleine 
label bevestigd wordt. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.
Stempel de tekst en zet stipjes rondom.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1551 (Big 
Tag), Creatables: LR0763 
(Small Circle Arches), LR0772 
(Forest XL), LR0775 (Autumn 
Leaves), Tekststempels: CS1104 
(Herfst), Knipvel: AK7080 
(Eline’s Animals Autumn)

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm uit vergrijsd kraft. Plak 
rood dessinpapier van 14 x 14 cm op wit karton van 14,5 x 14,5 
cm. Snijd een strook effen dessinpapier van 1,5 x 15 cm en 
strook dessinpapier van 3 x 15 cm en plak ze aan de onderzijde 
van de kaart. 
Snijd een strook effen dessinpapier van 3,5 x 6,5 cm en strook 
dessinpapier van 3,5 x 7,5 cm en plak ze op de kaart. 
Snijd de afbeelding af op 9,3 x 14,3 cm, plak op wit karton van 
9,8 x 14,8 cm en vervolgens op vergrijsd kraft van 10,3 x 15,3 
cm. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren papier. Stans 
een kleine rechthoek uit wit karton, stempel de tekst en plak op 
een iets grotere uitgestanste rechthoek van vergrijsd kraft. Werk 
de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1500 
(Eline’s Squirrel), COL1514 
(Hot Air Balloon by Marleen, 
mandje gebruikt), Craftables: 
CR1589 (Paperclips), CR1604 
(Mushroom by Marleen), 
CR1605 (Text Labels), 

Creatables: LR0770 (Mushroom XL), LR0775 (Autumn Leaves), 
Tekststempels: CS1104 (Herfst), Achtergrondknipvel: AK7081 
(Eline’s Fall Backgrounds)



Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1507 (Text Banners), Craftables: CR1594 (Punch die Alphabet), Stamps+dies sets: TC0885 (Tiny’s Fall Leaves), 
TC0866 (Tiny’s Mushrooms), Stans- en embossingapparaat, Maskstencil: PS8117 (Tiny’s Morning Dew), Stempelinkt: Archival jet 
black, Distressinkt: candid apple, forest moss, gathered twigs, hickory smoke, peeled paint, rusty hinge, tattered, rose, tea dye, 
uncharted mariner, vintage photo en wild honey, Aquarelpapier, Crafttape: LR0010 (non-permanent), Foamtape/-blokjes

Stans de binnenste Slimline mal uit aquarelpapier en stempel 
links op de kaart het groepje paddenstoelen. Stempel ook een 
maskertje, knip het uit en plak het op de afdruk op de kaart. 
Plak de stiksteekjesrand rondom af met non-permanent crafttape 
en bewerk de kaart met distressinkt. Leg het maskstencil op de 
kaart en bewerk met distressinkt. Spetter nog wat waterdruppels. 
Haal de maskertjes weg en kleur de paddenstoelen met 
distressinkt. Stempel op aquarelpapier twee gnomes, drie 
paddenstoelen, een egel en meerdere blaadjes en eikeltjes, kleur 
ze in met distressinkt. Bewerk een restje aquarelpapier met 
distressinkt en stans de letters uit. Plak ze op een witte banner. 
Plak alle onderdelen op de kaart. Stans de buitenste Slimline mal 
uit kraftkarton, snijd een dubbele roodbruine kaart van 9,7 x 21 
cm en plak de kaarten op elkaar.

Stans de binnenste Slimline mal uit aquarelpapier en stempel 
de rand met bladeren 2x naast elkaar. Stempel ook twee 
maskertjes, knip ze uit en plak ze op de afdrukjes. Plak het 
schulprandje rondom af met non-permanent crafttape en bewerk 
het papier met distressinkt. Leg het maskstencil erop en bewerk 
het licht met distressinkt en spetter wat waterdruppels. Haal 
de maskertjes weg en kleur de blaadjes met dezelfde kleuren 
distressinkt. 
Stempel de gnomes, paddenstoelen en diverse blaadjes op 
aquarelpapier, stans ze uit en kleur ze in. Rangschik ze op de 
kaart en plak vast. 
Stans een witte banner. Bewerk een restje aquarelpapier met 
distressinkt en stans de letters uit. Plak het woord op de banner, 
knoop daar een dubbel strikje van touw doorheen en plak het 
daarna op de kaart. 
Stans de buitenste Slimline mal uit groen karton en snijd een 
dubbele kraftkaart van 9,7 x 21 cm. Plak ze op elkaar.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), Stamps & dies sets: 
CS1106 (Gnome & Lantern), 
CS1108 (Sitting Gnome), 
Kaartenkarton: kraft en 
roodbruin 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1538 (Slimline 
Banners), Stamps+dies sets: 
CS1106 (Gnome & Lantern), 
CS1107 (Gnome & Cane), 
CS1108 (Sitting Gnome), 
Kaartenkarton: groen en kraft, 
Touwtje


