
Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1503 (Eline’s 
Winter Accessories), Craftables: 
CR1605 (Text Labels), 
Creatables: LR0724 (Lantern), 
LR0785 (Music Circle), 
Stempels: EC0197 (Eline’s 
Animals - Kerstliedjes), Metallic 
papier A4: CA3172 (zilver), 
Papicolor kaartenkarton: 
ravenzwart (901)

Extra nodig voor deze kaart: 
Tekststempels: EC0198 
(Eline’s Animals - Christmas 
Carols), Collectables: COL1503 
(Eline’s Winter Accessories), 
COL1488 (Eline’s Mole, 
slak gebruikt), Craftables: 
CR1506 (Music), CR1605 (Text 
Labels), Creatables: LR0501 
(Piano), Enamel dots: PL4520 
(snowflakes)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1513 
(Stargazing by Marleen, 
sterren gebruikt), Craftables: 
CR1483 (Trees by Marleen), 
CR1602 (Pine trees by 
Marleen), CR1506 (Music), 
Creatables: LR0785 (Music 
circles), Craftstencil A4: 
PS8080 (Slimline Sunburst), 

Tekststempels: EC0197 (Eline’s Animals - Kerstliedjes), Mirror 
papier A4: CA3177 (goud), Papicolor kaartenkarton: ravenzwart 
(901), Distress oxide ink: tumbled glass 

The Collection #119

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Stempel de afbeeldingen EC0196 (Eline’s Animals Singing) op PCP-papier met stempelinkt Archival jet black. Kleur in met Copics of 
een ander kleurmiddel en stans uit. Teken met een witte gelpen accenten op de gekleurde afbeeldingen. 
Stempel de muzieknoten en teksten op de labels met Archival stempelinkt jet black. 
Gebruik de achterkant van het dessinpapier voor het stansen van CR1483 (Trees by Marleen), CR1602 (Pine Trees by Marleen), 
LR0785 (Music Circle), CR1506 (Music) en de graspollen van COL1488 (Eline’s Mole)

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stempels+stansenset: EC0196 (Eline’s Animals Singing), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Archival: jet black, Perfect colouring 
paper (PCP), Paper bloc: PB7065 (Jolly Christmas Eline & Marleen), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft 
grijs (322), Copic markers of ander kleurmiddel, Gelpen: wit 

Snijd een dubbele kraftkaart van 12,5 x 12,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm en mat op wit karton. Plak 
de laagjes op elkaar.
Snijd een wit vierkant van 11 x 11 cm. Stans met LR0785 de 
cirkel uit het midden. 
Snijd dessinpapier van 8 x 8 cm voor achter de cirkel. Plak het 
witte vierkant met 3D-tape verhoogd op de kaart. 
Stans de muziekcirkel uit dessinpapier en zwart karton. Stans de 
lantaarn uit zilverkleurig metallic papier. 
Stans een witte label en stempel een tekst. Stempel, stans en 
kleur de afbeeldingen. 
Stans twee bergjes sneeuw met behulp van COL1503 uit wit 
karton.

Snijd kraftkarton van 14 x 24 cm en ril op 7 cm en 14 cm 
(bergvouw) gemeten vanaf de korte kant. Maak de staander. 
Voor het staande gedeelte: snijd kraftkarton van 14 x 14 cm. 
Snijd dessinpapier van 13,25 x 13,25 cm en plak op iets groter 
wit karton. Stans de piano uit wit en zwart karton. Stempel 
de muzieknoten met Archival stempelinkt jet black. Voor 
het liggende gedeelte: snijd dessinpapier van 9,25 x 13,25 
cm, en plak op iets groter wit karton. Stans CR1506 (Music) 
uit dessinpapier. Stans een witte teksttabel en stempel de 
tekst. Stempel, stans en kleur de afbeeldingen. Stans een 
sneeuwbergje met behulp van COL1503. Stans twee graspollen 
voor achter de slak (COL1488) uit dessinpapier. Versier de kaart 
met plakparels.

Snijd een dubbele kraftkaart van 12,75 x 12,75 cm. 
Snijd dessinpapier van 11,75 x 11,75 cm en mat op wit karton. 
Snijd een wit vierkant van 12,25 x 12,25 cm. Tamponneer de 
lucht met behulp van het craftstencil en distress oxide inkt 
tumbled glass. 
Stans de muziekcirkel en de bomen uit dessinpapier. 
Stans CR1506 uit kraftkarton, knip op maat en plak verspringend 
achter de bomen vandaan. 
Stempel de tekst en knip er een banner van. 
Stempel de afbeelding. Stans de muzieknoten (LR0785) uit zwart 
karton en de sterren (COL1513) uit goudkleurig karton.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1513 
(Stargazing by Marleen), 
Tekststempels: EC0197 (Eline’s 
Animals-Kerstliedjes), Mirror 
papier A4: CA3177 (goud), 
Masking papier, Pan Pastel: 
pewter (921.5), ultra marine 
blue shade (520.3)

Extra nodig voor deze kaart:  
Creatables: CR1389 (Card with 
a View), CR1605 (Text Labels), 
CR1606 (Forest Critters), 
Distressinkt: hickory smoke, 
Kaartenkarton: kraft, Mirror 
papier A5: CA3137 (Christmas 
red), Mirror papier A4: CA3178 
(zilver), Metallic papier A4: 
CA3172 (zilver), CA3174 
(lichtroze), CA3175 (mint), 
Mica

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1510 
(Notebook), Craftables: CR1610 
(Shaker Globe), CR1602 (Pine 
Trees by Marleen), Creatables: 
LR0724 (Lantern), LR0785 
(Music Circle), Tekststempels: 
EC0198 (Eline’s Animals - 
Christmas Carols), Distress 
oxide inkt: tumbled glass, 
Chipboard: CB5501, Shaker 
snow: LR0028, Fineliner: zwart, 
Mica

Snijd een dubbele kraftkaart van 11 x 15 cm. 
Snijd dessinpapier van 10,25 x 14,25 cm en mat op wit karton. 
Plak deze laagjes op de kaart. Snijd PCP-papier van 10 x 14 
cm en stempel de afbeeldingen. Stempel ze ook een keer op 
masking papier en knip ze uit. Plak de op masking papier 
gestempelde diertjes over de afbeeldingen op de kaart. Bewerk 
de lucht op masking papier met Pan Pastel ultra marine blue 
shade en de grond met Pan Pastel pewter. 
Stempel de tekst en knip er een banner van. Stempel de slak 
(EC0196), kleur in, stans uit en plak verhoogd met 3D-tape op 
de kaart. Stans de sterren (COL1513) uit goudkleurig karton.

Neem een half vel wit scrappapier van 15 x 30,5 cm. Plaats 
de mal 3 cm van de smalle kant. Stans en embos de mal en 
bewerk de geëmboste stenen met distressinkt. Ril en vouw aan 
weerszijde van de mal op 1 en op 1,5 cm. Leg de kaart open 
neer met het raam rechts. Snijd dessinpapier van 12,5 x 14,5 cm 
en plak dit op het linkerdeel van de strook. Stans de kerstboom, 
een paar slingers en kerstballen. Versier de boom en plak hem 
in het midden op het dessinpapier en plak achter het raam een 
stukje mica van 7,5 x 8 cm. Vouw de kaart en plak hem dicht. 
Stempel, stans en kleur de kerstman, stans een boom en plak 
ze op de kaart. Stans nog twee vogeltjes en een eekhoorntje 
en plak ze op en bij de boom. Stempel een tekst op wit karton, 
stans uit met een tekstlabel en plak op iets groter dessinpapier. 
Plak de tekst samen met een dubbel strikje van hempcord op 
de kaart. De kaart kan platgevouwen in een envelop verstuurd 
worden.

Snijd een dubbele kraftkaart van 10,5 x 14 cm en plak er wit 
karton van 10 x 13,5 cm en dessinpapier van 9,75 x 9 cm op. 
Teken een kader aan de bovenkant van de kaart. 
Stans twee tabblaadjes van het notebook uit dessinpapier. 
Stempel de afbeeldingen. 
Stans de shaker globe uit wit karton en kraftkarton, knip het 
venster uit mica. 
Stans de dennenbomen uit dessinpapier, de muzieknoten uit wit 
karton en de lantaarn uit zwart karton. 
Stans de shaker globe twee keer uit chipboard, zodat hij dikker 
wordt. Knip de achterkant van de shaker globe uit wit karton. 
Tamponneer de lucht met het craftstencil en distress oxide 
inkt tumbled glass. Vul de shaker globe met schudsneeuw en 
muzieknoten. Stempel de tekst.

Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl

Stempel de kerstman op stempelpapier, stans hem uit met het bijbehorende stansje uit en kleur hem in. 
Stans de groene delen van de kerstboom en bewerk ze met een sponsje met witte gesso. Stans het stammetje uit bruin karton en 
plak de boom in elkaar.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1611 (Punch die - Baubles), Creatables: LR0787 (Build-a-Christmas Tree), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: 
EC0197 (Eline’s Animals - Kerstliedjes), Stempel+stansset: HT1669 (Hetty’s Santa), Stempelinkt Archival: jet black, Copic markers 
of ander kleurmiddel, Perfect colouring paper (PCP), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc: PB7065 (Jolly Christmas), Kaartenkarton: 
bruin, groen, wit, Gesso: wit



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1602 (Pine Trees 
by Marleen), CR1610 (Shaker 
Globe), Shaker window: 
LR0045 (Globe), Creatables: 
LR0769 (Berry Branches), 
Kaartenkarton: kraft, 
Schudmateriaal: paillettenmix, 
Hempcord: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass-Horizon-Clouds), 
Creatables: LR0612 (Gate 
Folding die - Christmas), 
Mirror papier A5: CA3137 
(Christmas red), Metallic papier 
A4: CA3172 (zilver), CA3175 
(mint), Dunne fineliner: zwart 

Extra nodig voor dit label:
Creatables: LR0733 (Christmas 
Stockings), Craftables: 
CR1476 (Punch die Holly), 
Sneeuwpapier A4: CA3181 
(glitter), Plakparels: CA3132 
(wit), Rhinestones: CA3159 
(rood)

Neem een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm en plak er wit 
karton van 14,5 x 14,5 en dessinpapier van 14 x 14 cm op. 
Snijd kraftkarton van 11 x 15 cm en plak er wit karton van 
10,5 x 15 cm en effen dessinpapier van 10 x 15 cm op. Plak 
de strook op de kaart. Stans de schudbol uit wit karton en de 
bodem uit kraftkarton, plak in elkaar. Plak de shaker window 
in de schudbol. Teken met behulp van de mal de omtrek van de 
schudbol af op dessinpapier en knip deze binnen de getekende 
lijnen uit. Plak er een kerstboom op en versier deze met 
zilverkleurige slingers en ballen. Leg de schudbol ondersteboven 
neer, doe er wat paillettenmix in en sluit de shaker window af 
met het dessinpapier waar de kerstboom is opgeplakt. Stans vier 
dennenboompjes uit dessinpapier, plak er twee links en twee 
rechts op de strook. Stempel, stans en kleur de kerstman en plak 
hem samen met de schudbol op de kaart. 
Plak rechtsonder twee ‘gevallen’ kerstballetjes en plak bovenaan 
wat gestanste takjes en een dubbel strikje van wit hempcord.

Snijd een strook groen karton van 15 x 27,5 cm. Leg links en 
rechts aan de smalle kanten een boom op de strook, plak even 
vast met crafttape en stans ze uit. Maak een rillijn op 2,5 cm 
vanaf de onderbroken lijn van de boom en vouw de kaart. 
Snijd dessinpapier van 10,5 x 14,5 cm en twee strookjes van 2 
x 14,5 cm en plak ze op de kaart. Stans met de Slimline mal een 
strookje wit karton van 3 x 14,5 cm, snijd dit strookje daarna 
in drie stukken, één van 10,5 cm en twee van 2 cm en plak 
ze onderaan op het dessinpapier. Stans twee bomen, één van 
vier lagen en één van drie lagen. Stempel, stans en kleur de 
kerstman. Stans de kerstballen uit diverse kleuren mirror papier 
en plak ze volgens voorbeeld op de bomen aan de zijkant en op 
de kaart. Teken met een fineliner de draden waaraan ze hangen. 
Plak de bomen en de kerstman zodanig op de kaart dat er ook 
nog een tekst bij past.

Stans het grootste label uit dessinpapier en kies bijpassend 
dessinpapier voor de rechthoek in het midden daarvan. 
Stans en embos de sjaal, wanten, sokjes en het gebreide vierkant 
uit dessinpapier. Stans het matje uit effen groen dessinpapier. 
Stans de boorden van de wantjes en de bovenkant van de sokjes 
uit sneeuwpapier. Stans hulstblaadjes uit verschillende kleuren 
groen. 
Plak de grote rechthoek op het label. Knip het plaatje op maat 
en plak achter het rode vierkant. Plak de laagjes op het label.
Plak de sokjes met foamtape op en schuif de hulstblaadjes in de 
bovenkant. Versier met kleine rode strasssteentjes. 
Plak de sjaal overdwars (met foamtape) en gebruik ook foamtape 
voor het labeltje met tekst. Plak een strookje foamtape in het 
midden, dan blijft er ruimte over om de wanten zodanig vast te 
plakken (met foamtape) dat ze het label vasthouden. 
Plak kleine pareltjes op de mutsjes van de vogeltjes.

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide labels: 
Craftables: CR1576 (Slimline Tags), CR1605 (Text Labels), Creatables: LR0786 (Knitted Square), LR0439 (Knitted Scarf), Stans- en 
embosapparaat, Tekststempels: CS1105 (Kerst), Stempelinkt: zwart, Knipvel: EWK1278 (Happy Christmas), Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PB7065 (Jolly Christmas Eline & Marleen)



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
Frames), CR1538 (Slimline 
Banners), Tekststempels: 
EC0197 (Eline’s Animals - 

Kerstliedjes), Maskstencil A4: PS8129 (Slimline Starry Night), 
Distressinkt: prize ribbon, salty ocean, Stempelinkt: wit 
(Hero Hues Unicorn), Stempelinkt: Versamark transparant, 
Embossingpoeder: wit, Heattool

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1328 
(Christmas Chalet), Craftables: 
CR1576 (Slimline Tags), 
Tekststempels: EC0198 (Eline’s 
Animals - Christmas Carols), 

Distressinkt: aged mahogany, fired brick, spiced marmalade, wild 
honey, Stempelinkt: zwart, Metallic Paper A4: CA3173 (copper), 
Maskeerpapier

Snijd voor de basiskaart 10 cm af van een A4-vel fluweelkarton 
en vouw dubbel. Stans de grootste Slimline mal uit fluweelkarton 
en plak op de basiskaart. Stans de kleinere Slimline mal uit 
fluweelkarton en stempel de tekst met Versamark inkt. Bewerk 
met wit embossingpoeder en een heattool. Blend het geheel met 
distressinkt en de tekst wordt zichtbaar. Bewerk de achtergrond 
met een stencil en witte inkt. Stans de kleinere Slimline mal 
voor de helft uit grijs karton, bewerk de bovenrand met de 
horizon-mal zodat er een mooie rand ontstaat en plak op de 
achtergrond. Stans de benodigde onderdelen uit zwart karton en 
de ster uit wit fluweelkarton en bewerk met distressinkt. 
Stans de langwerpige mal uit metallic karton. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.

Stans de Slimline tag 2x uit fluweelkarton. Maak in één tag een 
rillijn op 2,5 cm vanaf de bovenkant. Plak de tags op elkaar, zo 
ontstaat een dubbele kaart. Door de rillijn is de kaart makkelijk 
open te vouwen. Stans de bijpassende mal uit fluweelkarton 
en bewerk met distressinkt. Voor de maan: stans een cirkel uit 
maskeerpapier en plak die op de juiste plaats op het karton. 
Blend de achtergrond met verschillende kleuren distressinkt en 
haal daarna het maskeerpapier weg. Plak nu heel precies het 
maskeerpapier waar de cirkel uitgestanst is op het karton zodat 
je het witte gedeelte nog kunt blenden. Zo ontstaat de grote 
maan. Stans de achtergrondmal voor de helft uit grijs karton 
en bewerk met de horizon-snijmal, zodat er een mooie rand 
ontstaat. Plak op de kaart. Stans de kerststal en de nativity set 
uit zwart karton en de ster uit fluweelkarton. Bewerk de ster met 
distressinkt. Stans de langwerpige Collectables-mal uit metallic 
karton. Plak alles volgens voorbeeld op het fluweelkarton en 
stempel tot slot de tekst. Plak het geheel op de basiskaart.

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1519 (Nativity), Creatables: LR0482 (Horizon), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: mustard seed, Fluweelkarton: 
wit, Kaartenkarton: zwart, grijs

Extra nodig voor dit label:
Craftables: CR1573 (Chain of 
Stars), Soft glitterpapier: 
CA3143 (goud)

Stans het grootste label uit dessinpapier en kies bijpassend 
dessinpapier voor de rechthoek in het midden daarvan. 
Stans en embos de sjaal, wanten en het vierkant uit 
dessinpapier. Stans de slinger met de sterren uit goudkleurig 
glitterpapier. 
Plak de rechthoek op het label. Plak de sjaal aan de linkerkant. 
Knip het plaatje op maat, plak het achter het witte vierkant 
en daarna op de kaart. Versier het label met de sterrenslingers. 
Gebruik foamtape voor het tekstlabel en de beide wantjes. 
Versier de rode sjaal met goudkleurige sterren (net als het 
plaatje van de kat).



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1487 (Presents 
Bag by Marleen), CR1489 
(Schoen zetten by Marleen), 
CR1612 (Fireplace by 
Marleen), Creatables: LR0328 
(Presents), Ronde mal: 3,5 cm 
Ø, Distressinkt: walnut stain, 
Florence kaartenkarton: raffia 
(002), ruby (031), water (047), 

steel (052), hazelnut (093), kraft light (099), Metallic papier: 
CA3172 (zilver), CA3173 (koper), Soft glitterpapier: CA3143 
(goud), CA3145 (brons), Stickers: CA3180 (Sinterklaas by 
Marleen), Mini ink blending tool

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1509 
(Bagtopper Bow by Marleen, 
krullen gebruikt), Craftables: 
CR1489 (Schoen zetten by 
Marleen), CR1605 (Text Labels), 
Creatables: LR0739 (Pieten 
by Marleen), LR0763 (Small 
Circle Arches), Craftstencil: 
PS8136 (Mijter Sinterklaas), 
Tekststempels: CS1113 
(Sinterklaas), Stempelinkt: 

VersaMark transparant, Embossingpoeder Stampendous: wit 
EP100 en heattool, Florence kaartenkarton: water (047), steel 
(052) hazelnut (093), Kraftkarton: lichtbruin, Mirror papier: 
CA3137 (rood), Rhinestones: CA3155 (goud)

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm uit wit 
fluweelkarton. Snijd raffia karton van 13 x 13 cm, geel 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en een strook rood dessinpapier 
van 13,5 x 4,5 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. 
Stans de onderdelen van de open haard uit verschillende 
kleuren. Bewerk het grootste middelste deel van de haard met 
bruine inkt. Snijd koperkleurig metallic papier van 9 x 9 cm, 
plak de open haard hierop in elkaar en knip het overtollige 
koperkleurige karton netjes af langs de open haard. 
Stans een cadeauzak uit kraft en bewerk met inkt. Stans een 
witte cirkel van 3,5 cm Ø en plak er een ronde sticker op. 
Plak de open haard, de cadeauzak en de sticker samen op de 
kaart. Stans de pakjes, het lekkers, de mijter en de staf uit. Plak 
in elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart af met rhinestones.

Teken de mijter 2x, 1x gewoon op wit fluweelkarton en 1x in 
spiegelbeeld op de achterkant van rood mirror papier. Knip beide 
uit. Neem de mijter van fluweelkarton en maak op ca. 4 cm 
van de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak deze tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Teken alle lijnen van de mijter om op goudkleurig metallic 
papier, let erop dat je niet in spiegelbeeld tekent, knip uit en 
plak op het rode mirror papier. 
Stans het sierlijke rondje uit wit karton en dessinpapier, plak op 
elkaar en op de kaart. 
Stans Sint en Piet uit en plak ze op met 3D-tape. 
Stans een banner uit kraft, stempel een tekstje met VersaMark 
ink. Bewerk dit met embossingpoeder en verhit met de heattool. 
Stans blauwe krullen en plak die samen met de tekst op. Stans 
de chocoladeletters en het pakje uit, plak in elkaar en op de 
kaart. 
Werk de kaart verder af met rhinestones.

Extra nodig voor deze zakjes: 
Collectables: COL1508 
(Bagtopper XOXO by Marleen), 
COL1509 (Bagtopper Bow by 
Marleen, krullen gebruikt), 
Florence kaartenkarton: ruby 
(031), Soft glitterpapier: 
CA3143 (goud), Gift bags: 
LR0042 

Beide zakjes worden op dezelfde manier gemaakt. 
Stans de bagtopper uit rood karton en de voorkant uit oranje 
dessinpapier en plak op elkaar. Vul een doorzichtig zakje met 
kruidnoten en maak de bovenkant dicht. Plak er de bagtopper 
overheen en plak hierbij ook de hengsels op elkaar. Stans de staf 
van Sinterklaas uit goudkleurig spiegelpapier en plak op. Stans 
de krullen uit goudkleurig soft glitterpaper en plak ze samen met 
een plaatje uit het stansvel op. 
Neem een stukje wit papier en plak hier de stickers met de 
teksten ‘Voor:’ en ‘van Sint en Piet’ op en snijd uit met rondom 
een zichtbaar wit randje van 1 mm. Schrijf een naam achter 
‘Voor:’ en plak beide tekststickers samen met de staf op. 
Plak op het brede deel van de staf nog een rhinestone.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle werkstukken: 
Craftables: CR1526 (Sinterklaas set by Marleen), Stans- en embosapparaat, Paper set: PK9182 (Pakjesavond by Marleen), 
Fluweelkarton: wit, Metallic papier: CA3177 (goud), Rhinestones: CA3163 (ijsblauw)


