
Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1607 (Slimline 
Icicles), Creatables: LR0736 
(Tiny’s Pines), LR0769 (Berry 
Branches), Tekststempels: 
CS1105 (Kerst), Craftstencil: 
PS8132 (Gingerbread House by 
Marleen), Gelpen: wit 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1573 (Chain 
of Stars), CR1576 (Slimeline 
Tags), Craftstencil: PS8133 
(Christmas Tree by Marleen), 
Pearl paper: CA3166 (wit), Soft 
glitterpapier: CA3144 (platina), 
Spiegelpapier: CA3137 (rood)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1585 (Slimline 
3 Squares), CR1607 (Slimline 
Icicles), Tekststempels: CS1105 
(Kerst), Pearl paper: CA3166 
(wit)

The Collection #118

Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1517 (Santa & Mrs. Claus by Eline & Marleen), COL1518 (Christmas Elves by Eline & Marleen), Stans- en 
embosapparaat, Stempelinkt: Versafine onyx black, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7065 (Jolly Christmas by 
Eline & Marleen), Kaartenkarton: kraft, vergrijsd kraft, wit, zwart, Soft glitterpapier: CA3143 (goud), Enamel dots: PL4521 (duotone 
red), PL4522 (duotone green)

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

Teken de buitenste lijnen van het huisje om op hagelwit karton 
en knip uit. 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. Leg het stencil op het roze deel 
van het huisje en bewerk dit met distressinkt Victorian velvet. 
Breng vervolgens met een witte gelpen accenten hierin aan. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen 
dessinpapier en glitterpapier. 
Snijd een wit strookje van 1,8 x 5 cm, stempel hierop de tekst 
met Versafine onyx black en plak het op vergrijsd kraft van 2,3 x 
5,5 cm. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Stans de grootste label uit wit karton en de grote rechthoek uit 
groen dessinpapier. Snijd een stukje donkerrood dessinpapier 
van 5 x 9,5 cm. 
Teken met het craftstencil de buitenste lijnen van de kerstboom 
om op hagelwit karton en knip uit. Gebruik voor het decoreren 
de binnenste lijnen van het stencil. Teken ze om aan de 
achterkant van papier en/of dessinpapier. Vergeet hierbij niet 
het stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. 
Snijd een strookje vergrijsd kraft van 0,5 x 4 cm. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen 
dessinpapier en glitterpapier. Bevestig boven aan het label een 
stukje jute en touw. 
Werk de label verder af volgens voorbeeld.

Snijd 10 cm van de korte kant van een A4-vel wit karton af en 
vouw van het grote deel een dubbele Slimline basiskaart. 
Stans de grote Slimline-mal uit lichtgroen dessinpapier en de 
kleinere mal uit groen effen dessinpapier. Plak ze met foamtape 
op elkaar. Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen 
dessinpapier en glitterpapier. Stans een wit strookje, stempel de 
tekst met Versafine onyx black en plak het op een iets grotere 
uitgestanste rechthoek van vergrijsd kraft. Werk de kaart verder 
af volgens voorbeeld.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0782 (Layout 
4 Circles), Stempels: CS1110 
(Hetty’s Peek-a-Boo Penguins), 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PB7065 
(Jolly Christmas by Eline & 
Marleen), Schudmateriaal, 
Shaker windows: LR0032 
(Circle), Stickers: CA3169 
(Kerst)

Materialen:
Craftables: CR1609 (Art 
Texture XL Snowflake), 
CR1576 (Slimline Tags), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels: CS1110 (Hetty’s 
Peek-a-boo Penguins), Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9181 (Winter 
Wonderland), Sneeuwpapier 
A4: CA3181, Copic Markers:  

TO 0, BV25, BV29, R89, R37, YR65, YR18, B21, B93, B95, 
Stickers: CA3169 (Kerst), CA3170 (Winter)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1608 (Art Texture 
Snowflake XL), Creatables: 
LR0781 (Layout 4 Squares), 
Stempels: CS1109 (Hetty’s 
Peek-a-boo Santa & Friends), 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9181 

(Winter Wonderland), Enamel dots: PL4521 (duotone rood), 
Pons/ponstang: rondje 3 mm Ø

Neem een dubbele rode kaart van 15 x 15 cm, en plak er een 
witte kaart van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm 
op. 
Stempel de pinguïns, kleur ze in met Copic markers en knip ze 
iets ruimer uit. Stans de layout uit rood karton. Plak achter 
één cirkel een shaker window, vul deze met schudmateriaal en 
sluit hem met een stukje dessinpapier waar een kerststicker 
is opgeplakt. Plak aan de achterkant, rondom de andere drie 
cirkels, smal foamtape en plak de gekleurde afbeeldingen daar 
tegenaan. Plak de layout op de dubbele kaart. 
Stans de tekst uit rood en wit karton, plak ze op elkaar en op de 
kaart. Werk de kaart verder af met een strikje van wit koord en 
nog wat schudmateriaal.

Snijd een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en dessinpapier van 
12,5 x 12,5 cm (pons naar keuze de hoekjes rond). 
Stans een label uit dessinpapier en stans de grote sneeuwvlok 
uit sneeuwpapier. 
Stempel en kleur de pinguïn en knip hem uit. Plak alle delen op 
de kaart en werk af met een paar stickers met bijpassende tekst.

Druk de peek-a-boo stempels af, kleur ze in met Copic markers 
en knip ze iets ruimer uit. 
Stans de layout uit wit karton. Plak smalle strookjes foamtape 
rondom de achterkant van de open vierkantjes en plak de 
afbeeldingen daar tegenaan, zo liggen ze wat dieper. 
Neem een dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 cm en plak er met 
dun foamtape dessinpapier van 14 x 14 cm op, laat hierbij één 
zijkant open om een label tussen te schuiven. Plak daarna de 
layout met de afbeeldingen op. 
Stans het woord uit wit karton en dessinpapier. Plak ze op elkaar 
en op de kaart, over het vakje waar geen afbeelding zit. 
Stans de snowflake uit wit karton, plak hem eerst op 
dessinpapier van 10,5 cm Ø en daarna op een witte cirkel van 
10,8 cm Ø. 
Stempel de tekst op een restje wit karton, stans uit met een 
tekstbanner en plak op een iets grotere banner van dessinpapier. 
Plak de banner over de snowflake en pons een gaatje aan het 
eind van de tekst. Knoop er een wit koordje door en schuif hem 
in de kaart. Werk de kaart af met een dubbel strikje van wit 
koord en wat rode enamel dots.

Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0784 (Tekst Winter), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Archival: jet black, Copic markers of ander kleurmiddel, 
Perfect Colouring Paper (PCP), Koord: wit

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com



Extra nodig voor deze kaart:
Stempels+stansenset: TC0887 
(Tiny’s Snow Village), 
Maskstencil: PS8134 (Tiny’s 
Paw Prints)
Shakersnow: LR0028
Quickie glue pen

Extra nodig voor deze kaart: 
Maskstencil: PS8135 (Tiny’s 
Autumn Leaves), Distressinkt: 
candied apple, fired brick, rusty 
hinge, tea dye

Maak de kaart, de vogels en de tekst volgens de algemene 
werkwijze.
Stempel de bomen met groene distressinkt en stans ze uit met 
de bijbehorende mallen. Bewerk de bomen met de lijmpen en 
strooi er wat shakersnow op. Plak de vogels en bomen met 
3D-foamtape op. Snijd de bomen aan de zijkanten gelijk af met 
de kaart.

Maak de kaart, de vogels en de tekst volgens de algemene 
werkwijze.
Plak alles op volgens voorbeeld en gebruik 3D-foamtape voor de 
vogeltjes.

Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0784 (Tekst Winter), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: TC0904 (Tiny’s Birds), Stamp Master: LR0029, 
Distressinkt: antique linen, mermaid lagoon, rustic wilderness, uncharted mariner, Kaartenkarton: zwart, Aquarelpapier: 300 grs, 
Fluweelkarton: wit, Vellum, Blendingtool, (Water-)penseeltje, Fineliner: zwart, wit, 3D-foamtape

Algemene werkwijze:
Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 10,5 x 21 cm. Snijd aquarelpapier van 10 x 20,5 cm en maak er een achtergrond 
op met distressinkt, het maskstencil en een blendingtool. Stempel de takken met zwarte inkt en kleur ze in met de zwarte fineliner. 
Veeg met het zwarte inktkussen even langs alle randen zodat ze iets meer contrast krijgen. Stempel, stans en kleur de vogeltjes en 
gebruik de witte fineliner voor de oogjes. Stans de wintertekst 1x uit zwart karton en 3x uit wit karton, stans de schaduwtekst uit 
vellum. Plak de zwarte tekst op het vellum en de drie witte teksten onder het vellum.



Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0328 
(Presents), LR0767 (Scalloped 
Squares), Stempel+stansset: 
CS1108 (Sitting Gnome), 
Tekststempels: CS1105 (Kerst), 
Stempelinkt Memento: lady 
bug, Distressinkt: cracked 
pistachio, pine needles, 
spun sugar, worn lipstick, 

Maskstencil A4: PS8129 (Slimline Starry Night), Pretty Papers 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel+stansset: 
CS1107 (Gnome & Cane), 
Tekststempels: CS1105 (Kerst), 
Stempelinkt Memento: gray 
flannel, Distressinkt: hickory 
smoke, Maskstencil A4: PS8129 
(Slimline Starry Night), Pretty 
Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PK9180 
(Serenity), Schudmateriaal, 
foamtape, mica

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Stans het scalloped vierkant uit dessinpapier en plak op de 
basiskaart. Snijd fluweelkarton van 11,5 x 11,5 en haal het 
door de stansmachine met de bijpassende mal uit de scalloped 
set. Deze mal stanst alleen puntjes in het karton. Bewerk het 
vervolgens met een stencil en distressinkt. Stans alle cadeautjes 
uit fluweelkarton en bewerk met distressinkt. Zet de cadeautjes 
in elkaar. Stempel de gnoom en kleur in met een kleurmiddel. 
Stans uit met de bijpassende snijmal. Stempel de tekst en 
stans uit met een banner. Plak alles volgens voorbeeld op het 
fluweelkarton en vervolgens op de basiskaart. Werk de kaart af 
met enkele rhinestones.

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm en van 10,5 x 10,5 cm 
op. 
Stans het cadeau 2x uit fluweelkarton. Stans uit één cadeau een 
venster en plak er mica achter. Plak foamtape op de achterkant 
en zorg ervoor dat het goed op elkaar aansluit, zodat het 
schudmateriaal er niet uit kan vallen. Stempel de tekst in het 
midden van het andere cadeau. Leg het schudmateriaal erop en 
plak beide gedeelten op elkaar. 
Plak het cadeau, het deksel en de strik op het dessinpapier. 
Stempel de gnoom en kleur in met distressinkt of een ander 
kleurmiddel. Stans uit met de bijpassende snijmal. Plak de 
gnoom bij het cadeau en werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1454 (Eline’s 
Kitten), Creatables: LR0328 
(Presents), Stempel+stansset: 
KJ1728 (Karin’s Feestje), 
Stempelinkt Memento: lady 
bug, Distressinkt: hickory 
smoke, worn lipstick, 
Maskstencil: PS8069 (Cheetah), 
Kaartenkarton: zwart

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 11 x 15 cm en 
plak er zwart karton van 10,5 x 14,5 cm op. Snijd fluweelkarton 
van 9,5 x 13,5 cm en bewerk het met een maskstencil en 
distressinkt. 
Stans het cadeau en de strik uit fluweelkarton en bewerk met 
distressinkt. 
Stans de onderdelen van de kitten uit fluweelkarton en bewerk 
met distressinkt. Zet de kitten in elkaar. 
Stans de woordmal uit fluweelkarton. Stempel de tekst en 
stans uit met een banner. Plak alles volgens voorbeeld op de 
basiskaart. 

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0783 (Presents XL), Stans- en embosapparaat, Fluweelkarton: wit, Distressinkt: festive berries, Rhinestones: CA3136 



Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm. Plak er de 
volgende vierkanten op: dessinpapier van 14,2 x 14,2 cm, van 
13,8 x 13,8 cm, van 12,2 x 12,2 cm en wit karton van 12,8 x 
12,8 cm. 
Stans de benodigde mallen uit. Plak de pompoenen en 
paddenstoelen in elkaar. Plak alles daarna volgens voorbeeld op 
de kaart.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1473 (Eline’s 
Halloween), Craftables: CR1608 
(Pumpkins by Marleen), 
Creatables: LR0430 (Doily & 
Leaves), LR0770 (Mushroom 
XL), Card: white

Snijd een zwarte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm.
Snijd wit fluweelkarton van 13,5 x 13,5 cm en breng het op 
kleur met een blendingtool en distressinkt fossilized amber en 
rusty hinge. Leg het maskstencil erop en kleur de bladeren met 
rusty hinge, peeled paint en fired brick. 
Stans de layout uit dessinpapier. Stempel de silhouetten met 
zwarte inkt op het met distressinkt bewerkte vierkant. Werk de 
kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm en plak er een witte 
kaart van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op. 
Stans de layout uit dessinpapier. Stans de pompoenen uit 
verschillende kleuren karton. Bewerk de randjes met distressinkt. 
Stans de overige mallen uit en plak alles in elkaar. Werk de kaart 
af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0781 (Lay out 4 
Squares), Maskstencil: PS8135 
(Tiny’s Autumn Leaves), 
Stempels: CS1111 (Colorful 
Silhouettes Halloween), 
Distressinkt: fossilized amber, 
rusty hinge, peeled paint, 
fired brick, Kaartenkarton: 
zwart, Fluweelkarton: wit, 
Blendingtool

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1473 (Eline’s 
Halloween), Craftables: CR1608 
(Pumpkins by Marleen), 
Creatables: LR0738 (Branch), 
LR0782 (Layout 4 Circles), 
Distressinkt: fossilized amber, 
peeled paint, rusty hinge, 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 
(Rainbow), Kaartenkarton: wit, 
kraft

Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7059 (Autumn Whispers)


