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CLING STAMPS
Christmas
Kaarten gemaakt door Henriëtte Geurkink
www.jetdesign-54.blogspot.com 

Snijd een witte dubbele kaart van 10,5 x 15 cm. 
Snijd uit groen karton rechthoeken van: 9 x 14,4 
cm, 9,9 x 3,2 cm, 6,1 x 2,9 cm, 4 x 11 cm en 2,5 x 11 
cm. Stans een groene cirkel van 6 cm Ø. Snijd uit 
dessinpapier met engeltjes en sterren een recht-
hoek van 9,3 x 13,8 cm; uit rood dessinpapier met 
groene ijskristallen een rechthoek van 3,4 x 10,4 
cm en uit rood met kerstman een rechthoek van 

1,9 x 10,4 cm. Snijd uit groen dessinpapier met 
blauwe stippen een rechthoek van 9,3 x 2,6 cm 
en uit geel met kerkje een rechthoek van 5,5 x 2,3 
cm. Stempel de tekst en de kerstman op het gele 
dessinpapier en snijd uit. Plak alles volgens voor-
beeld op de kaart. Werk de kaart af met bloeme-
tjes en takjes.

Snijd uit wijnrood karton een dubbele kaart van 
10,5 x 15 cm en stans de cirkelrand. Snijd kraftkar-
ton van 9,9 x 14,4 cm en een witte rechthoek van 
8,9 x 13,4 cm; embos de laatste met de kerstmal. 
Snijd uit dessinpapier stroken van: 2,5 x 13 cm, 
2,5 x 12 cm en 2,5 x 11 cm; snijd er aan de 

onderkant een driehoekje uit. Stempel de kerk en 
de tekst op aquarelpapier en snijd ze uit. Plak de 
tekst op een wijnrode ovaal en snijd die rondom 2 
mm groter uit. Plak alles volgens voorbeeld op de 
kaart.

Sn  ijd een ijsblauwe dubbele kaart van 10,5 x 15 
cm. Snijd kraftkarton van 9,9 x 14,4 cm, wit 
karton van 9,3 x 13,8 cm en dessinpapier met rode 
kerstman van 8,7 x 13,2 cm. Stans de Craftable 
ster uit wit karton en lichtblauw/groen dessin-
papier. Snijd uit wit karton een cirkel van 4,4 cm 

Ø en uit het gele dessinpapier met kerkje een iets 
kleinere (4 cm Ø); stempel de afbeelding op de 
tweede cirkel. Stempel de tekst op een stukje wit 
aquarelpapier en snijd dit uit. Plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart.

Snijd een dubbele groene kaart van 18 x 24 cm en 
twee enkele kaarten van Brilliant karton van 17,5 
x 11,5 cm. Snijd twee stroken groen/rood dessin-
papier en twee stroken crèmekleurig dessinpapier 
van 7,4 x 11 cm. Snijd twee stroken Brilliant kar-
ton van 3,5 x 12 cm en twee stroken groen karton 
van 3 x 12 cm. Beïnk alle delen met distressinkt. 
Stans de hoeken uit Brilliant karton en beïnk ze. 
Plak de stroken op de enkele kaarten, teken de 
hoeken af en knip de hoeken iets kleiner af, zodat 
er een randje overblijft om de hoeken op te plak-
ken. Plak het geheel daarna op de kaart. Plak de 

stroken en het kant op de kaart. Knip de plaatjes 
uit en plak deze op een iets groter stukje Brilliant 
karton. Stans de drie maten van de carrouselmal 
uit groen karton. Ril de vouwen en strooi wat 
Frantage over de delen en verhit dit met de heat-
tool. Vouw de kaart open en plak als eerste de 
grootste maat, daarna de daaropvolgende maat 
en als laatste de kleinste op, zodat er een pop-up-
kerstboom ontstaat. Versier de boom met strikjes 
van tule. Werk de kaart af met poinsettia’s, tak-
jes, sterren en een strik met bedel.

CAROUSEL CRAFTABLES 
Xmas tree
Kaarten gemaakt door Astrid Schipper
astridschipper.blogspot.nl

Snijd een dubbele groene kaart van 18 x 24 cm en 
twee enkele kaarten van Brilliant karton van 17,5 
x 11,5 cm. Snijd 2x twee stroken groen/rood des-
sinpapier van 7,4 x 11 cm en twee stroken blauw 
dessinpapier van 4 x 11 cm. Beïnk alle delen met 
distressinkt en plak ze op de kaart. Plak het kant 
op de kaart. Knip de kerstman en het kind uit het 
dessinpapier en plak ze op. Stans de drie maten 

van de carrouselmal uit groen karton. Beïnk de 
uitgestanste delen met distressinkt en ril de vou-
wen. Vouw de kaart open en plak als eerste de 
grootste maat, daarna de daaropvolgende maat 
en als laatste de kleinste op, zodat er een pop-
upkerstboom ontstaat. Versier de boom met kant, 
lint, parels, strikjes van tule en belletjes. Werk de 
kaart af met de laars, hoekje en strik.



Snijd een dubbele groene kaart van 18 x 24 cm 
en twee enkele kaarten van Brilliant karton van 
17,5 x 11,5 cm en twee enkele kaarten dessinpapier 
van 17 x 11 cm. Beïnk alle delen met distressinkt 
en plak ze op de kaart. Plak het kant met parel-
lint op de kaart. Stans het raam uit groen karton, 
plak het plaatje er achter en daarna het geheel op 
de kaart. Knip het plaatje van de kerstman uit en 
plak dit op een iets groter stukje groen karton en 
plak het daarna op de kaart. Stans de drie maten 
van de carrouselmal uit Brilliant karton. Beïnk 

de uitgestanste delen met distressinkt en ril de 
vouwen. Vouw de kaart open en plak als eerste de 
grootste maat, daarna de daaropvolgende maat 
en als laatste de kleinste op, zodat er een pop-
upkerstboom ontstaat. Versier de boom met lint. 
Werk de kaart af met de tekst, takjes, poinsettia’s 
en een strik met bedel.

CHRISTMAS CANDLES
Decorations
Kaarten gemaakt door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Neem patr   oon 1A twee keer over op kraftkarton 
van 30 x 30 cm. Plak op alle zijkanten groen/wit 
gestreept dessinpapier van 13 x 14,5 cm. Snijd uit 
één kant een cirkel van 8,3 cm Ø (zie patroon 1). 
Plak de doos in elkaar.
Stans CR1248 vijf keer. Snijd uit twee ervan een 
cirkel van 8,3 cm Ø, plak deze op de uitgestanste 
cirkels in de doos. Bevestig aan de binnenkant 
mica/sheet. Stans uit bruin dessinpapier twee cir-
kels en uit groen/wit gestreept dessinpapier één 
cirkel van 8,3 cm Ø. Plak deze op de drie overge-
bleven cirkels. Plak de twee cirkels op de dichte 

zijkanten; bewaar de vijfde voor de deksel.
Maak met patroon 1C een bodem voor in de doos; 
stans hieruit een cirkel 7,3 cm Ø. Neem patroon 
1B over op kraftkarton van 18,8 x 18,8 cm. Plak de 
deksel in elkaar. 
Snijd uit bruin dessinpapier een vierkant van 13,3 
x 13,3 cm, vier stroken van 13,3 x 2 cm en plak deze 
op de boven- en zijkanten van de deksel. 
Werk de doos af met plakparels, belletjes, hoek-
jes, knipplaatjes, poinsettia’s, roosjes, touw, sier-
spelden en tule.

Algemeen
Beïnk de randen van het kraftkarton en dessinpapier met bruine stempelinkt.
De kerstrode roosjes worden gemaakt met LR0256; er zijn mosgroene minipoinsettia’s (LR142) achter 
geplakt. De hagelwitte kerststerren worden gemaakt met LR0142. Plak er mosgroene minipoinsettia’s 
achter en stans een donkerbruin fi guurtje als hartje. 

Snijd een hagelwitte rechthoek van 28 x 20 cm en 
neem daarop patroon 3A over. Snijd twee bruine 
rechthoeken van 6,5 x 7 cm en twee stroken van 
2 x 7 cm; plak ze op het onderste gedeelte van de 
vakken. Snijd twee blauwe rechthoeken van 6,5 
x 18,5 cm en twee stroken van 2 x 18,5 cm. Plak 
ze op het bovengedeelte van de doos, zodat het 
blauwe over het bruine heen valt. Plak de doos in 
elkaar.

Neem patroon 3B over op hagelwit karton en plak 
de plakstrook aan de binnenkant van het doosje 
vast. Plak op de fl ap en op de bovenkant van de 
doos dessinpapier dat 2,5 mm kleiner uitgesneden 
is.
Bevestig klittenband onder de fl ap.
Werk de doos af met een bedel, hartjes, een knip-
plaatje, poinsettia’s, roosjes, touw, sierspelden en 
swirls.

Snijd een hagelwitte kaart van 14    ,5 x 29 cm en 
ril op de korte kant bij 13 cm en 16 cm. Snijd uit 
blauw dessinpapier drie rechthoeken van 13,5 x 12 
cm en plak deze op drie kraft rechthoeken van 14 
x 12,5 cm. Plak ze op de voorkant en twee binnen-
kanten van de kaart. 
Snijd van blauw dessinpapier een strook van 13,5 
x 2 cm en plak op een strook kraftkarton van 14 x 
2,5 cm. Plak ze in het middenstuk van de kaart.
Snijd uit bruin dessinpapier een rechthoek van 14 
x 9,5 cm; neem hierop patroon 2 over. Snijd een 
cirkel uit het midden ter grootte van het waxine-

lichtje. Vouw en plak alles in elkaar en bevestig 
het aan de binnenkant van de kaart volgens voor-
beeld.
Snijd uit bruin dessinpapier een   rechthoek van 8 x 
4,5 cm en plak deze op kraftkarton van 8,5 x 5 cm. 
Plak het daarna op de andere zijde van de bin-
nenkant. Zorg dat de bovenkant open blijft, zodat 
daar een tag ingeschoven kan worden. Stans een 
tag en stempel er een leuk patroon op. 
Werk de kaart af met plakparels, een rand, een 
knipplaatje, hoekjes, poinsettia’s, touw, sterretje 
en swirls. 
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BEAUTIFUL
Ornaments
Kaarten gem  aakt door Wilga van ‘t Zelfde
mypaperpasion.blogspot.nl

Stans de ster uit hagelwit. Snijd twee stroken 
van 2,5 cm uit dessinpapier. Ril de stroken op 0,5 
cm. Vouw het papier om en om en plak het aan 
elkaar tot een cirkel. Plak de bloemen op de cirkel. 

Bevestig de ster achter de cirkel en het geheel 
daarna op de kerstbal. Versier de kerstbal verder 
met de plakparels. Strik als laatste een lint aan de 
kerstbal.

Bekleed de inleg aan beide zijden met dessinpa-
pier. Stans 2x een geschulpte cirkel uit anjerwit en 
2x een cirkel uit dessinpapier. Plak dit op elkaar 
en daarna aan beide zijden van de inleg. Stempel 
de afdruk en kleur in. Plak de afdruk verhoogd 
op de cirkel. Bevestig de bloemen aan de andere 

kant samen met de tekst. Sluit de kerstbal en lijm 
aan de buitenkant het rode lint. Stempel de tekst 
op een strookje anjerwit, mat dit op kerstrood en 
bevestig het met het lint en bakkerstouw aan de 
kerstbal.

Pons twintig rondjes uit dessinpapier. Teken een 
driehoek op de rondjes en vouw de randen om. 
Plak tien rondjes om en om in een rechte lijn aan 
elkaar. Plak de eerste en de laatste aan elkaar, 
zodat er een cirkel ontstaat. Dan nog vijf rondjes 
aan de boven- en vijf aan de onderkant plakken, 
zodat je een bal krijgt. Plaats het geheel in de 

transparante kerstbal. Stans de sterren uit anjer-
wit karton en dessinpapier. Plak deze op elkaar. 
Stans de banners uit anjerwit karton. Mat ze op 
kerstrood. Stempel de tekst. Bevestig het geheel 
aan de bovenkant van de kerstbal. Haal lint en 
touw door het oog.

Pons twintig rondjes uit sneeuwpapier. Teken een 
driehoek op de rondjes en vouw de randen om. 
Plak tien rondjes om en om in een rechte lijn aan 
elkaar. Plak de eerste en de laatste aan elkaar, 
zodat er een cirkel ontstaat. Dan nog vijf rondjes 
aan de boven- en vijf aan de onderkant plakken, 

zodat je een bal krijgt. Versier de vlakken met een 
blauw sterretje en een plakparel. Plaats het ge-
heel in de transparante kerstbal. Stans een grote 
sneeuwvlok en een banner uit sneeuwpapier. Mat 
deze op ijsblauw. Bevestig het geheel boven op de 
kerstbal. Haal lint en touw door het oog.

Bekleed de inleg aan beide zijden met dessin-
papier. Stans de grote sneeuwvlok uit sneeuw-
papier. Plak deze aan één zijde. Stans het 
kerkdorpje uit sneeuwpapier en het hertje uit 
nootbruin. Plak deze volgens voorbeeld met 

foamtape aan de andere zijde. Plaats de inleg 
in de kerstbal. Sluit de kerstbal en lijm aan de 
buitenkant het pompomlint. Stans het label uit 
sneeuwpapier. Maak deze samen met het lint aan 
de kerstbal vast. 

CREATABLES
Boukjes decorations
Kaarten gem  aakt door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

St  ans het huis 4x en vouw elk huis volgens voor-
beeld dubbel, plak ze met de helften op elkaar. 
Neem een lange draad, rijg één kraal in het mid-
den en knoop vast. Rijg met dubbele draad een 
tweede kraal aan, leg de draad in het midden van 
het huisje en leg de tweede kraal in de opening 
van het hartje (zie foto) en plak het huisje dicht. 
Plak nu van beneden naar boven om de draad:

- een Craftable ster met ijsster en een plakparel
- een Craftable ster met rand met grote ster
 - een Collectable scallop en een Nestability cirkel 
met tekst
- drie Creatable ornamenten (tegen elkaar ge-
plakt)
Rijg tussendoor steeds een paar kraaltjes met de 
dubbele draad.

Algemeen
Maak steeds een voor- en achterkant, stanst alles dus twee keer, tenzij anders vermeld.
Gebruik voor alle hangers transparant nylon draad (vissersdraad) en kralen. 
Alles wordt vastgeplakt met dubbelzijdig tape en Tacky Glue.



FINISHING TOUCH
Christmas table
Werkstukken gem  aakt door Marjolein Wormsbecher
http://magnificentmagnolias.blogspot.nl/

Snijd een stuk kraftkarton van 9 x 14 cm en vouw 
het dubbel, zodat er een basiskaartje is van 9 x 7 
cm. Beïnk de randen met walnut stain en stempel 
de swirlstempel (CS0833) linksonder en rechts-
boven in de hoekjes. Zet de witte kerstroosjes 
(RB2222) in elkaar. Snijd het hertje (COL1330) uit 
kraftkarton en beïnk de randen met walnut stain.
Rol een stukje klei mooi dun uit en steek met de 
frame Creatable (LR0268) een lijstje uit de klei. 
Laat de mal er nog even op liggen en snijd met 
een afbreekmesje rondom en snijd het midden 
uit het frame, zodat er alleen een lijstje overblijft. 
Laat dit goed drogen of gebruik een heattool. 
Na het drogen eerst mooi glas schuren met een 
stukje schuurpapier en vervolgens royaal Glim-
mermist pearl erover spuiten en weer goed laten 
drogen.
Plak het lijstje op in het midden van het kaartje 
en bewerk het met Stickles glitterlijm. Plak de 
witte kerstrozen linksonder en rechtsboven in de 
hoekjes. 
Tip: Gebruik een witte gelpen of een wit potlood 
om de naam op het kaartje te schrijven.

Snijd uit kraftkarton de tekst Xmas (COL1339), 
het grootste frame van Petra’s ornaments 
(LR0278), de kerstsok, het hartje en 8x het sterre-
tje van Tiny’s Christmas stocking (CR1256), 3x de 

takjes, 2x de lange en 2x de korte dennenappel-
tjes van Tiny’s pinecones (LR0286), dennentakje 
(LR0181). Knip 1x een lang en 1x een kort 
dennenappeltje in schuine strookjes, in de rich-
ting van het patroon op de dennenappeltjes. 
Beïnk alles wat uit kraftkarton is gesneden met 
walnut stain, zorg ervoor dat je alle strookjes op 
precies dezelfde volgorde legt, zoals je ze ook 
geknipt hebt! Begin bovenaan met het opplakken 
van de strookjes dennenappel, plak elk strookje 
iets over het randje van het vorige strookje in het 
patroon van het dennenappeltje. De twee den-
nenappeltjes en de kerstsok mooi rond buigen, 
zodat ze bol staan. Plak de twee dennenappeltjes 
en drie takjes samen met het dennentakje achter 
de kerstsok.
Snijd uit het glittersneeuwpapier (CA3104) 1x de 
kerstsok en 8x het sterretje van Tiny’s Christmas 
stocking (CR1256) en het op één na grootste 
frame van Petra’s ornaments (LR0278). Knip de 
hak, teen en rand van de sok uit en plak die op 
de sok van kraftkarton. Vouw een vel vellum van 
12,5 x 26 cm dubbel op 13 cm en naai de lange 
zijkanten van 13 cm dicht op 1 cm van de zijkant 
met wit garen en de naaimachine. Schuif het vel-
lumzakje in het cellofaan kaartenzakje, stop de 
Hot Chocolate erin. Stop vier witte en vier kraft 
sterretjes tussen het vellum en het cellofaan, aan 

Bi  j de hanger ‘Love’ rijg je de lange draad niet 
door een kraal, maar door het oogje van een 
goudkleurig geverfd knijpertje, knoop vast en rijg 
daarna met dubbele draad door een houten kraal. 
Hang het hart met tekst aan het knijpertje en 
plak op het knijpertje een ijssterretje van sneeuw-

papier. Volg hierna van beneden naar boven de 
beschrijving van de hanger Home vanaf *.

Nee  m een dubbele lengte vissersdraad en rijg 
één kraal in het midden, knoop vast. Stans vier 
sneeuwvlokken uit anjerwit karton en beïnk deze 
met vintage photo. Stans de Craftable ster 4x 
uit sneeuwpapier en plak ze op de taartkleedjes. 
Vouw de sneeuwvlok dubbel en plak de helften 

op elkaar. Plak de dubbele draad ertussen en laat 
de kraal onderaan hangen (zie foto). Maak vier 
donkerrode poinsettia’s en plak ze boven aan de 
kerstbal. Rijg bovenaan nog een paar kraaltjes en 
zet vast met een knoop.

Stan  s sterren met rand uit anjerwit en gewone 
sterren uit dessinpapier. Stempel en kleur de af-
beeldingen in met distressinkt, knip ze uit met 
een wit randje. Neem een lange draad, rijg een 
belletje aan en knoop dicht. Rijg met dubbele 
draad een paar kraaltjes aan en plak de draad tus-
sen de sterren. Om de sterren volume te geven is 
er een stapeltje kleine vierkantjes van dozenkar-
ton tussen geplakt, hier komt de draad tussen. 

Plak de punten met Tacky Glue op elkaar, zet 
eventueel even vast met knijpers om goed te la-
ten drogen! Plak op de voorkant vogeltjes, op de 
achterkant een takje, een poinsettia en een paar 
hulstblaadjes. Maak bovenaan een klein labeltje, 
stempel aan beide zijden een tekst en beplak met 
hulstbladeren en een paar besjes en bevestig het 
knijpertje.



Algemeen
Alle delen die uit kraftkarton worden gesneden, 
zijn beïnkt met distressinkt walnut stain.
Knip/snijd het patroon uit kraftkarton en vellum, 
gebruik de rondpons en snijd de onderkant van 
het vellum 1 cm korter. Stempel de swirl (CS0833) 
met witte inkt op het vellum en bestrooi met em-
bossingpoeder en verwarm met de heattool. Doe 
alleen lijm rond de uitgeponste cirkel en plak het 
vellum op het kraftkarton. 
Stans de envelopjes (COL1337) 2x uit kraftkarton. 
Vouw en plak ze in elkaar, waarvan één envelop 
helemaal dichtgeplakt kan worden. Snijd met 
de passe-partout Craftable square (CR1239) een 
klein vierkant uit wit papier en plak dit aan de 
binnenkant van het open envelopje. Snijd twee 
kerstboompjes, één hertje en een lantaarnpaal 
(COL1330) uit kraftkarton. Plak alles in en op het 

envelopje. Stempel verschillende stempels van 
Eline’s Christmas Sentiments (EC0149) meerdere 
keren op beide envelopjes. Plak de envelopjes op 
de fl essenlabel. Snijd uit kraftkarton Eline’s kerst 
(COL1338) en Tiny’s mittens (CR1255) en wat tak-
jes van Tiny’s pinecones (LR0286) . Plak de tekst 
schuin onder de envelopjes op de fl essenlabel. 
Stempel de bijbehorende tekst (COL1338) met 
StazOn timber brown onder de uitgesneden tekst. 
Laat de wanten nog in de mal zitten en bewerk 
deze met witte inkt. Hang de wanten onderaan 
de letter ‘S’ van kerst. 
Bevestig de sjaalbedel (JU0902) met een klein 
stukje sisaltouw boven aan de wanten. Plak met 
sterke lijm of Tacky tape een stukje sisalband ach-
ter het fl essenlabel. Plak een paar takjes (LR0286) 
rechts achter de wanten. Zet de witte kerstrozen 
(RB2222) in elkaar en plak deze verspreid op.

Stans het winterlandschap (LR0283), het dorpje 
(LR0284) en de kerstboom (COL1330) uit kraft-
karton. Beïnk alle randen van de uitgestanste 
delen royaal met witte inkt. Snijd op maat van de 
deksel en plak ze hier gelaagd op. Plak de huisjes 
en de kleine boompjes niet vast, maar buig ze 
iets omhoog om diepte te creëren. Stempel het 
vosje met uil (EC0148) met witte inkt op vellum 
en breng hier en daar wat glitterlijm aan. Gebruik 
alleen lijm achter de plekjes waar glitterlijm zit 
en plak dit op het dekseltje. Afwerken met Tacky 
tape en het smalle kant (JU0907).
Gebruik een vel bakpapier van 11 x 41 cm en ril 
dit op 11 cm, 15 cm, 26 cm en 30 cm. Stempel 

met witte inkt het konijntje met tekst (EC0150) 
op de rechterkant van het bakpapier. Plak aan 
weerskanten van het konijntje met Tacky tape 
het smalle kant (JU0907) en maak met een restje 
kant een kleine treklus aan de open zijde. Draai 
het bakpapier om met de afdruk naar beneden en 
leg het midden ervan open in het doosje. Neem 
nog een nieuw stuk bakpapier en kreuk dit zoda-
nig, dat er ruimte genoeg is voor drie bonbons 
aan de ene kant en een minifl esje Baileys aan de 
andere kant.
Doe de deksel op het doosje. Gebruik Tacky tape 
voor het brede kant en bevestig dit rondom de 
onderkant van het doosje.

6,
5 

x 
17

,5
 c

m

beide kanten van het zakje. Plak het zakje dicht 
en plak het witte frame (LR0278) op het kraftkar-
tonnen frame. Plak dit vervolgens zo op het zakje 
dat de tekst van Hot Chocolate goed te lezen is. 
Plak de tekst (COL1339) op de linkerbovenkant 

van het frame. Plak de kerstsok rechtsonder 
schuin over het frame. Werk af met de witte gel-
pen en strik het touwtje met de belletjes op de 
kerstsok.



CREATE YOUR OWN
Marianne Maison
Decoraties gem  aakt door Marianne Perlot

Spaar lege glazen potjes (appelmoes, babyvoe-
ding, enz.). Goed afwassen of in de vaatwasser 
zetten. Restjes lijm kun je verwijderen met lamp-
olie.
Draai de mallen uit stickerpapier (op dezelfde ma-
nier als gewoon papier) en plak ze op de potten. 
Versier hier en daar met een plakpareltje. 

Gebruik stukjes dubbelzijdig plakband om de pot-
jes of kaarsen te versieren met kant.
Wikkel een touwtje of koordje twee- of driemaal 
om de hals van het potje en knoop er een labeltje 
aan vast.
Wees voorzichtig met waxinelichtjes, er zijn ook 
LED-lampjes om in de potjes te zetten. 


