
Extra nodig voor deze 
kersthanger:
Collectables: COL1518 
(Christmas Elves by Eline & 
Marleen), Craftables: CR1486 
(Christmas Light Marleen), 
CR1595 (Merry Christmas 
Circle by Marleen), CR1611 
(Punch die - Baubles), Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc: 
dubbelzijdig PB7059 (Eline’s 
Autumn Whispers – effen 
lichtoranje gebruikt als 

huidskleur), PB7065 (Jolly Christmas), Florence kaartenkarton: 
ruby (031), pine (078), pudding (080), 096 (black), Metallic 
papier: CA3171 (goud), CA3172 (zilver), Pearl papier: CA3166 
(wit), Soft glitterpapier: CA3143 (goud), Lint: JU0951 (Victorian 
Christmas), Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1574 (Chain 
of Snowflakes), CR1600 (Let 
it Snow Circle by Marleen), 
Creatables: LR0686 (Wanten en 
Sjaal set), Distressinkt: pumice 
stone, Stempelinkt VersaMagic: 
GD-79 (oasis green), Pretty 
Papers dessinpapier A4-
blocs, dubbelzijdig: PK9179 
(Summer Vibes), PK9181 
(Winter Wonderland), Florence 
kaartenkarton: air (043), 
Metallic papier: CA3172 

(zilver), Enamel dots: PL4524 (zilver glitter), Rhinestones: 
CA3163 (ijsblauw), Mini ink blending tool

The Collection #120

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle werkstukken: 
Collectables: COL1520 (Umbrella by Marleen), Craftables: CR1597 (Basic Circles by Marleen), Stans- en embosapparaat, 
Fluweelkarton: wit 

Basis kersthanger: stans de grote sierlijke cirkel van de basic 
circles 2x uit pine karton en plak ze op elkaar met een stukje 
dubbelgevouwen rood lint ertussen. 
Stans de cirkel van 10,5 cm Ø uit goudkleurig glitterpapier en 
plak op de grote basiscirkel. Stans de tekst uit wit karton en 
de cirkel van 9,2 cm Ø uit dessinpapier. Plak op elkaar en met 
3D-tape op de basiscirkel. 
Stans de cirkel van 9,2 cm Ø ook uit pearl papier, scheur er een 
stuk af tot er een (sneeuw)randje van ca. 2,5 cm overblijft en 
plak dit op de onderrand van de cirkel van dessinpapier. 
Stans de paraplu, het kerstelfje, de lichtjes en de kerstballen uit 
de verschillende kleuren. Plak in elkaar en op de hanger. Werk de 
hanger af met pearls.

Snijd een witte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er air 
karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm op. 
Snijd/scheur een strook van 15 x ca. 5 cm uit dessinpapier en 
plak op de kaart. 
Stans de cirkel van 10,5 cm Ø uit donker grijs/groen effen 
dessinpapier en plak met 3D-tape op de kaart. Stans de tekst uit 
wit en de cirkel van 9,2 cm Ø uit dessinpapier. Plak op elkaar en 
met 3D-tape op de kaart. 
Stans de sjaal en wanten uit lichtgroen effen dessinpapier, de 
kapstok uit donkergrijs en bewerk met bijpassende kleuren inkt. 
Plak de kapstok op met lijm en de sjaal en wanten met 3D-tape. 
Stans de paraplu uit de verschillende kleuren, plak in elkaar en 
met 3D-tape op de kaart. Stans witte sneeuwvlokken en plak ze 
op. 
Werk de kaart af met enamel dots en rhinestones.



Gebruikte materialen:
Collectables: COL1517 (Eline’s 
Santa & Mrs), COL1518 
(Christmas Elves by Eline & 
Marleen), Craftables: CR1574 
(Chain of Snowflakes), 
Stans- en embosapparaat, 
Tekststempels: CS1105 (Kerst), 
Stempelinkt: VersaMark 
transparant, Embossingpoeder 
Stampendous: wit EP100, 
Heattool, Pretty Papers 
dessinpapier A4-blocs, 
dubbelzijdig: PB7059 (Eline’s 
Autumn Whispers, effen 
lichtoranje gebruikt als 

huidskleur), PB7065 (Jolly Christmas), Florence kaartenkarton: 
ruby (031), black (096), Fluweelkarton: wit, Kaartenkarton: 
lichtbruin, Mirror papier: CA3177 (goud), Pearl papier: CA3166 
(wit), Enamel dots: PL4524 (zilver glitter), Gelpen: wit, 
Kleurpotlood: roze, Rhinestones: CA3155 (goud)

Stans de kerstman, zijn vrouw en twee kerstelfjes uit 
verschillende kleuren. Plak ze in elkaar en op de decembermaand 
van de kalender. Geef de wangetjes van het vrouwtje en de elfjes 
wat kleur met het roze potlood en zet een stipje in hun oogjes 
met de witte gelpen. 
Snijd een banner van 5 x 2,5 cm uit effen groen 
dessinpapier, stempel een tekstje met VersaMark, bewerk met 
embossingpoeder en verhit met de heattool. 
Stans witte sneeuwvlokken en plak alle onderdelen op. 
Werk de pagina van de kalender af met enamel dots en 
rhinestones.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1444 
(Rosettes & Labels, klein 
rondje gebruikt als zon), 
COL1491 (Eline’s Wedding 
Accessories, jurkje gebruikt), 
COL1502 (Eline’s Polar Bear), 
COL1514 (Hot Air Balloon by 
Marleen, wolken gebruikt), 
Craftables: CR1575 (Veel 
Liefs Cirkel by Marleen), 
Paper set: PK9177 (Fleurige 
groetjes by Marleen), Florence 
kaartenkarton: black (096), 
off-white (101), Metallic 
papier: CA3174 (lichtroze), 
Soft glitterpapier: CA3143 

(goud), Enamel dots: PL4523 (goud glitter), Pearls: CA3132 
(wit), Potlood: roze, Gelpen: wit

Snijd een Slimline kaart van 20,5 x 10,5 cm en plak er off-white 
karton van 20 x 10 cm en dessinpapier van 19,5 x 9,5 cm op. 
Snijd/scheur een strook effen groen van 10 x ca. 3 cm en een 
strook bedrukt groen dessinpapier van 10 x ca. 1,5 cm. Plak op 
elkaar en langs de onderrand van de kaart. 
Stans de cirkel van 10,5 cm Ø uit donkergeel effen dessinpapier 
en plak op de kaart. Stans de tekst uit wit karton en de cirkel 
van 9,2 cm Ø uit lichtgeel effen dessinpapier. Plak op elkaar en 
met 3D-tape op de kaart. 
Stans de beer en de paraplu uit de verschillende kleuren, plak in 
elkaar en op de kaart. Geef de wangetjes wat kleur met een roze 
potlood en zet met de witte gelpen een stipje in de oogjes en 
op de neus. 
Stans een zon uit goudkleurig glitterpapier, wolken uit wit en 
hartjes uit roze. Plak op de kaart. 
Werk de kaart af met enamel dots en rhinestones.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1370 (Eline’s 
Polar Bear), Craftables: CR1595 
(Merry Christmas Circle by 
Marleen), CR1602 (Pine Trees 
by Marleen), Kaartenkarton: 
lichtblauw, Enamel dots: 
PL4518 (blauw), Fineliner: 
zwart, Gelpen: wit, Hemp cord: 
wit

Extra nodig voor deze kaart:  
Craftables: CR1470 (Punch 
die Holly), CR1483 (Trees by 
Marleen), CR1522 (Card Display 
Accessories, schilderijtje 
gebruikt), CR1605 (Text 
Labels), CR1612 (Fireplace by 
Marleen), Creatables: LR0328 
(Presents), LR0787 (Build-a-
Christmas Tree), Knipvellen: 

VK9597 (Winter Landscape Mini’s), Tekststempels: CS1105 
(Kerst), Stempelinkt Archival: jet black, Distressinkt: candied 
apple, carved pumpkin, mustard seed, Kaartenkarton: kraft, 
lichtgrijs, Mirror papier A5: CA3137 (Christmas red), Mirror paper 
A4: CA3178 (zilver), Hemp cord: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1370 (Eline’s 
Polar Bear), COL1414 (Eline’s 
Husky), COL1475 (Eline’s Owl, 
mutsje en sjaal gebruikt), 
Craftables: CR1537 (Slimline 

Frames), CR1583 (Slimline Grass-Horizon-Clouds), CR1602 (Pine 
Trees by Marleen), CR1605 (Tekst Labels), Creatables: LR0741 
(Petra’s Ice Crystal Circle), LR0784 (Tekst-Winter), Tekststempels: 
CS1105 (Kerst), Stempelinkt Archival: jet black, Kaartenkarton: 
donkergrijs, lichtgrijs

Neem een blauw/groene dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
plak er een wit vierkant van 14 x 14 cm en effen dessinpapier 
van 13,5 x 13,5 cm op. Stans de ‘Merry Christmas’ cirkel 2x uit 
wit karton, 1x keer zonder binnencirkel en 1x tegelijk met de 
binnencirkel, zo ontstaat een smalle rand met tekst. Plak ze op 
elkaar. Stans de binnencirkel uit dessinpapier en plak die erin. 
Stans vier witte dennenbomen en plak die er ook in. Zet met een 
witte gelpen wat stipjes als sneeuwvlokken. 
Stans twee ijsberen en twee kerstmutsen en plak ze in elkaar. 
Teken eventueel bij één ijsbeer wimpertjes. 
Snijd een wit vierkant van 12 x 12 cm, plak er dessinpapier van 
11,5 x 11,5 cm op en daarna de Merry Christmas cirkel. 
Scheur een strookje wit karton als sneeuw en plak het op. Plak 
de ijsberen erop. Span een dubbel wit koordje boven langs het 
kaartje en plak het aan de achterkant vast.
Plak het kaartje op de dubbele kaart en werk af met een dubbel 
strikje van wit koord en wat enamel dots.

Neem een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op. 
Stans en embos de open haard uit wit karton, het roostertje uit 
zwart en de onderste dorpel uit grijs. Stans de vlammen uit wit 
karton en kleur ze met distressinkt. Stans wat houtblokken uit 
kraftkarton. Snijd/knip van effen dessinpapier de achterwand 
van de haard. Plak de haard in elkaar en op kaart. 
Stans de grote kerstboom uit, plak hem in elkaar en versier 
met gestanste zilverkleurige slingers en kerstballen. Stans en 
embos twee cadeautjes uit mirror papier en plak ze in elkaar. 
Plak de boom en de cadeautjes op de kaart. Stans vier kleine 
kerstboompjes voor de schoorsteenmantel en plak gestanste 
hulst aan de voorkant. Stans het schilderijlijstje uit, plak er een 
plaatje in en plak het boven de haard. Stempel de tekst op wit 
karton en stans uit met een tekstlabel. Pons er een gaatje in en 
knoop er een dubbel strikje van wit koord doorheen en plak er 
wat hulst op.

Neem een dubbele lichtgrijze kaart van 9,3 x 21 cm. Stans de 
grootste Slimline mal uit wit karton en de daaropvolgende mal 
uit dessinpapier. Plak ze op de kaart. Stans de ice crystal tegelijk 
met de gladde cirkel uit wit karton. Stans ook de losse ice 
crystal en een paar dennenbomen uit wit karton. 
Neem een strookje wit karton van ongeveer 4 x 21 cm en stans 
deze met de Slimline horizon-mallen, dat worden dan twee 
sneeuwrandjes voor onderlangs de kaart. 
Stans de husky en de ijsbeer uit de verschillende kleuren karton, 
geef de husky een sjaaltje en de ijsbeer een muts en een sjaaltje 
van dessinpapier en plak ze in elkaar. Stans het woord ‘winter’ 
uit dessinpapier en de schaduwmal uit wit karton. Plak alle 
onderdelen volgens voorbeeld op de kaart. 
Stempel een tekstje op wit karton, stans uit met een tekstlabel, 
maak er een staand bordje van en zet het in de sneeuwrand.

Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9181 (Winter Wonderland), Fluweelkarton: wit, 
Kaartenkarton: rood, zwart



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1389 (Pocket 
Card & Marks), COL1510 
(Notebook), Craftables: CR1595 
(Merry Christmas Circle by 
Marleen), Stempels: CS0198 
(Eline’s Animals - Christmas 
Carols), Stempel+stanssets: 
CS1106 (Gnome & Lantern), 
CS1107 (Gnome & Cane), 
Knipvel: VK9597 (Winter 
Landscapes Mini’s)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass, Horizon en Clouds), 
Creatables: LR0738 (Branch), 
LR0741 (Petra’s Ice Crystals 
Circle), Stempel+stansset: 
CS1108 (Sitting gnome), 
Tekststempels: CS1105 (Kerst), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
VK9596 (Winter Landscapes), 
Enamel dots: PL4520 
(Snowflakes)

Gebruikte materialen:
Creatables: LR0679 (Dutch Ice 
Skates), LR0784 (Text Winter), 
LR0786 (Knitted Square), 
Stans- en embosapparaat, 
Knipvellen Mattie’s Mooiste: 
MB0204 (Ice Skating), MB0205 
(Winter Landscape), Pretty 
Papers design paper A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9181 (Winter 
Wonderland), Kaartenkarton: 

wit, lichtbruin, Metallic papier: CA3127 (zilver), Sneeuwpapier 
A4: CA3181 (glitter), Foam sheet: LR0022

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 
op de kaart. 
Stans de verschillende maten tabblaadjes met COL1389 en 
COL1510. Stans de Merry Christmas cirkel uit wit karton, knip op 
maat en plak deze verspringend onder de tabblaadjes vandaan. 
Knip een winterlandschap uit het knipvel. Stans twee bomen. 
Stans de sterren van CR1483 uit wit karton. 
Stempel de tekst op wit karton en snijd er een banner van. 
Stempel, stans en kleur de afbeeldingen. Gebruik de lantaarn 
van CS1106.

Snijd een dubbele kaart van 11 x 15 cm uit kraftkarton. Snijd 
een witte rechthoek van 10,5 x 14,5 cm en uit dessinpapier twee 
rechthoeken van 10,25 x 7,25 cm. Plak ze op de kaart. 
Stans met de cirkelstans van LR0741 een afbeelding uit het 
knipvel. Stans de rand met ice crystals uit wit karton. Stans de 
tak uit kraftkarton en knip op maat. 
Snijd een witte rechthoek van 9 x 3,5 cm en stans langs één 
lange zijde de Slimline mal uit. 
Stans drie verschillende bomen. 
Stempel de tekst met Archival stempelinkt jet black en knip er 
een banner van. Stempel, stans en kleur de afbeeldingen. Versier 
de kaart met enamel dots. 

Snijd voor de kaart een strook van 15 cm in de lengte van een 
A4-vel af. Vouw dubbel tot een vierkante kaart van 15 x 15 cm. 
Plak er dessinpapier van 13 x 13 cm en effen dessinpapier van 
13,5 x 13,5 cm op. 
Stans en embos de wantjes en het vierkant uit effen 
dessinpapier en stans het woord Winter, de omslagen van de 
wantjes en het matje van het vierkant uit sneeuwpapier. 
Stans de schaatsen uit bruin en de ijzers uit zilverkleurig papier. 
Kies één van de wintertafereeltjes van Mattie en plak alle delen 
op de voorzijde van de kaart. Plak de wantjes op met 3D-foam.

Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Stempel de afbeeldingen van de kabouters op PCP-papier met stempelinkt Archival jet black. Kleur ze in met Copic markers of een 
ander kleurmiddel en stans ze uit. Teken met een witte gelpen accenten op de ingekleurde afbeeldingen. 
Stans de bomen uit de effen achterkanten van het dessinpapier.

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1483 (Trees by Marleen), CR1602 (Pinetrees by Marleen), Stans- en embosapparaat, Stempel+stansset: CS1112 (Mrs. 
Gnome), Stempelinkt Archival: jet black, Perfect Colouring Paper (PCP), Copic Markers of een ander kleurmiddel, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9181 (Winter Wonderland), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Recycled kraft 
grijs (322), Gelpen: wit

Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com



Gebruikte materialen: 
Collectables: COL1508 
(Bagtopper XOXO by Marleen), 
COL1509 (Bagtopper Bow by 
Marleen), Craftables: CR1429 
(Brush Numbers), CR1479 
(Cyclamen by Marleen), 
CR1602 (Pinetrees by 

Marleen), Creatables: LR0634 (Christmas green, ster gebruikt), 
LR0763 (Small Circle Arches, kleine cirkel gebruikt), LR0769 
(Berry Branch), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7065 (Jolly Christmas), 
Kraft-bags: LR0043, Florence kaartenkarton: ruby (031), pine 
(078), Kaartenkarton: wit, Metallic papier: CA3175 (mint), 
Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Soft glitterpapier: CA3142 
(zilver), Nietapparaat, Rhinestones: CA3136 (zilver), CA3159 
(rood), CA3161 (dennengroen)

Alle cadeauzakjes worden op dezelfde wijze gemaakt. 
Neem een kraft-bag en plak aan de binnenkant het raampje 
dicht met een stukje dessinpapier. 
Doe een cadeautje in het zakje, vouw de bovenkant dicht en zet 
vast met twee nietjes. 
Stans een bagtopper uit ruby of pine karton en de decoratieve 
mal die op de bagtopper past, uit een bijpassende kleur 
dessinpapier. Stans uit, plak op elkaar en plak vast boven aan de 
kraft-bag. 
Stans een rondje uit dessinpapier, een nummer uit wit karton en 
een ster uit zilverkleurig glitterkarton. 
Plak het nummer op het rondje en samen met de ster op de bag 
topper. 
Stans twee boompjes, takjes, besjes en een bloem uit. 
Plak in elkaar en daarna bij het raampje op de kraft-bag. 
Werk af met rhinestones.

Gebruikte materialen: 
Creatables: LR0753 
(Spring Wreath), LR0773 
(Tekstmal - Fijne Kerst), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempel+stansset: TC0902 
(Tiny’s Poinsettia), Stempelinkt 
Versamark: transparant, 
Embossingpoeder: goud, 
Stamp Master: LR0029, 
Distressinkt: bundled sage, 
saltwater taffy, Aquarelpapier: 
200grs, Fluweelkarton: wit, 
Metallic papier A4: CA3171 
(goud), Soft glitter papier A4: 
CA3143 (goud), Shaker snow: 
LR0028, Plakparels: CA3132 

(wit), Enamel dots: PL4521 (duotone red), (Water-)penseeltje, 
3D-foam, Micro gluedots/smal dubbelzijdig tape, Heattool

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 10,5 x 21 cm. 
Stans uit wit fluweelkarton 4x de tekst en 3x de krans. Stans 
uit goudkleurig metallic papier 1x de tekst en 1x de krans. 
Stapel de witte delen op elkaar met lijm met daar bovenop het 
goudkleurige deel. 
Stans uit soft glitterkarton en goudkleurig metallic papier nog 
wat losse bladeren. Stempel met Versamark inkt 2x de poinsettia 
op aquarelpapier en embos met goudkleurig embossingpoeder 
en een heattool. Stans ze daarna uit met de bijpassende 
snijmal. Kleur de poinsettia’s losjes in met distressinkt en een 
waterpenseeltje. Snijd aquarelpapier van 9,5 x 20 cm en maak 
er een gevlekte achtergrond op met groene distressinkt en een 
waterpenseel, mat op een goudkleurige metallic rechthoek van 
10 x 20,5 cm en plak op de basiskaart. 
Plak de krans, poinsettia’s en tekst op volgens voorbeeld. Plak 
de blaadjes op de krans. Omdat dit glad materiaal is, kan de 
lijm loslaten, gebruik dan eventueel micro gluedots of smal 
dubbelzijdig tape. Zet verspreid over de kaart wat stipjes lijm 
en ook langs de randen van de krans en de poinsettia’s en strooi 
hier wat shaker snow over. Werk af met de enamel dots.

Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com


