
Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1396 (Vines), 
CR1397 (Garden soil), CR1615 
(Tall Grass), CR1616 (Lucky 
Clovers), Creatables: LR0789 
(Blue Bell), LR0790 (Daisies), 
LR0791 (Een bloemetje), 
LR0792 (Large Watering Can), 
Stempels+stansensets: CS1125 
(Mr. Garden Gnome), CS1126 
(Mrs. Garden Gnome), CS1127 
(Lucky Gnome), Maskstencil 
A4: PS8130 (Slimline Rain 
& Sunshine), Distressinkt: 
forest moss, gathered twigs, 
pine needles, weathered 
wood, Kaartenkarton: kraft, 
legergroen, lichtblauw, 
lichtgeel, zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1613 (Mini 
Slimline-2 Circles), 
Stempels+stansenset: CS1127 
(Lucky Gnome), Paper set: 
PK9177 (Fleurige Groetjes by 
Marleen), Kaartenkarton: zwart

The Collection #121

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1395 (Seed Pocket), Stans- en embosapparaat, Stempelpapier: wit, Stempelinkt: zwart, Copic Markers: (alcoholinkt), 
Distressinkt: diverse kleuren, Kaartenkarton: wit, Materiaal om inkt aan te brengen (daubers, sponsjes etc.) 

Algemene werkwijze: 
Stans blaadjes, gras en stengels uit legergroen kaartenkarton. Kleur ze met distressinkt forest moss, pine needles en gathered twigs. 
Stempel de gnomes, bloemen, kruiwagen en gieter op stempelpapier. Stans ze uit en kleur ze in met alcohol markers.  
Stans de tuinaarde uit kraftkarton. Embos en kleur de geëmboste delen met distressinkt gathered twigs.  
Stans de klokjesbloem uit lichtblauw karton. Kleur de randen met distressinkt weathered wood.  
Stans de madeliefjes uit wit karton. Stans de harten uit stempelpapier en kleur ze in met alcohol markers.  
Stans de narcis uit lichtgeel karton. Bewerk de randen met distressinkt mustard seed.  
Stans de lieveheersbeestjes uit zwart karton. Stans de vleugels uit stempelpapier en kleur ze met alcohol markers.

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 9 x 19,5 cm en breng 
wolken aan met het stencil en distressinkt weathered wood. 
Stans het gras en de tuinaarde. Plak ze op het stempelpapier. 
Plak het stempelpapier eerst op lichtgeel karton van 9,5 x 20 cm 
en dan op een witte dubbele kaart van 10,5 x 21 cm.  
Stans de gieter uit stempelpapier en kleur in met alcohol 
markers. Plak op de kaart.  
Stempel, stans en kleur de gnomes.  
Werk de kaart af met bloemen, lieveheerstbeestjes, tuinartikelen 
en een tekst. 

Stans de rechthoek met twee cirkels uit dessinpapier. Stempel 
de gnome op stempelpapier en kleur in. Knip de afbeelding ruim 
uit en plak achter de onderste open cirkel. Plak stempelpapier 
achter de bovenste.  
Stans de rechthoek met sierrand uit dessinpapier. Plak er met 
foamtape de eerder uitgestanste rechthoek op.  
Plak de laagjes op een witte dubbele kaart van 8,7 x 16 cm.  
Stempel, stans en kleur de klaver. Plak op de kaart. 
Werk de kaart af met klavertjes, lieveheersbeestjes en een tekst.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1615 (Tall Grass), 
Creatables: LR0755 (Daffodil), 
LR0789 (Blue Bell), LR0791 
(Een Bloemetje), Designfolder: 
DF3547 (Dutch Tile), Knipvel: 
VK9599 (Gnomes Garden), 
Distressinkt: gathered twigs, 
forest moss, mustard seed, 
pine needles en weathered wood, 
Kaartenkarton: legergroen, 
lichtblauw, lichtgeel

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1397 (Garden 
Soil), CR1613 (Mini Slimline-2 
Circles), CR1615 (Tall 
Grass), Creatables: LR0755 
(Daffodil), LR0790 (Daisies), 
Stempels+stansensets: CS1125 
(Mr. Garden Gnome), CS1126 
(Mrs. Garden Gnome), Distress 
ink: gathered twigs, forest 

moss, mustard seed, pine needles, Paper set: PK9177 (Fleurige 
Groetjes by Marleen), Knipvel: VK9598 (Gnomes Mushrooms) 

Embos een wit vierkant van 14 x 14 cm met de designfolder. 
Stans uit het midden een cirkel van 8 cm Ø en plak er een 
plaatje achter. Plak het vierkant daarna op een lichtgeel vierkant 
van 14,5 x 14,5 cm en tot slot op een lichtblauwe dubbele kaart 
van 15 x 15 cm.  
Stans het gras en de bloemen, plak ze op de kaart.  
Werk de kaart af met plantenstekers en een tekst.

Snijd bedrukt dessinpapier van 13 x 13 cm en plak het op effen 
dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm en daarna op een witte dubbele 
kaart van 14,5 x 14,5 cm.  
Stans een sierrand uit wit karton, plak die eerst achter een 
strook dessinpapier van 14,5 x 5 cm en dan op de kaart.  
Stans de tuinaarde 3x. Stans het gras. Plak dit op de kaart.  
Knip een plaatje uit en plak het op dessinpapier, snijd dit aan 
alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak daarna op de kaart.  
Stans de madeliefjes en narcissen. Plak ze op de kaart.  
Stempel, stans en kleur de gnome en de tuinartikelen. Plak ze op 
de kaart.  
Werk de kaart af met lieveheersbeestjes en een tekst.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0788 (Rectangle 
Leaves), Stempels+stansensets: 
CS1127 (Lucky Gnome), CS1125 
(Mr. Garden Gnome), CS1126 
(Mrs. Garden Gnome), Paper 
set: PK9177 (Fleurige Groetjes 
by Marleen), Kaartenkarton: 
kraft

Stans de rechthoek uit stempelpapier, wit karton en kraft. Knip/
snijd de takken en de blaadjes uit de witte rechthoek en plak 
boven op de rechthoek van kraft. Plak deze op roze dessinpapier 
en snijd aan alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak de laagjes 
daarna op een witte dubbele kaart van 10,5 x 14,8 cm.  
Stans de kleinere rechthoek uit dessinpapier en plak op de kaart. 
Kleur de blaadjes van de rechthoek uit stempelpapier met 
alcohol markers. Knip ze uit en plak op de kaart.  
Stempel, stans en kleur de gnome, bloemen, gieter en vogels. 
Plak ze op.  
Werk de kaart af met wat gekleurde bloemetjes.



Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: CS1093 (Colorful 
Silhouettes-Basic Hearts), 
CS1120 (Silhouette Art- 
Splatter), Metallic paper A4: 
CA3171 (goud), Rhinestones: 
CA3155 (goud)

Extra nodig voor deze 
kaarten:
Craftables: CR1613 (Mini 
Slimline-2 Circles), Stempels 
Silhouette Art: CS1116 (Sprig), 
CS1117 (Viburnum), CS1118 
(iLex), CS1119 (Eucalyptus), 
CS1122 (Rectangle), CS1123 
(Oval), Kaartenkarton: zwart, 
Enamel dots: PL4521 (duotone 
red)

Extra nodig voor deze 
kaarten:
Craftables: CR1613 (Mini 
Slimline-2 Circles), Stempels 
Silhouette Art: CS1117 
(Viburnum), CS1119 
(Eucalyptus), CS1120 
(Splatter), CS1121 (Vases), 
CS1122 (Rectangle), CS1123 
(Oval), Kaartenkarton: blauw, 
zachtpaars, Rhinestones: 
CA3136 (clear)

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 
cm.
Stans ook uit wit fluweelkarton 4x het open hart en uit 
goudkleurig metallic paper 1x het open hart. Plak de witte 
harten op elkaar en plak het goudkleurige hart bovenop. 
Snijd aquarelpapier van 12,5 x 12,5 cm. Stempel met de 
stempelhulp en roze en rode stempelinkt de verschillende maten 
harten als achtergrond. Stempel de tekst met zwarte inkt en plak 
het gestapelde hart om de tekst. Gebruik een acryl stempelblok 
om met de splatter stempel en rode en roze inkt de randen 
te stempelen. Plak het vierkant op karton van 13,5 x 13,5 
cm en daarna op de dubbele kaart. Werk af met goudkleurige 
rhinestones.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele mini Slimlinekaart 
15,3 x 8 cm. Stans met de Craftable mal een rechthoek 
uit aquarelpapier. Maak een gestempelde achtergrond uit 
rechthoeken en ovalen in verschillende posities en kleuren. 
Stempel de takken en de tekst met zwarte inkt. Stans de 
rechthoek met open schulprand uit zwart karton. Plak de laagjes 
op elkaar en op de kaart.
Werk de kaarten af met enamel dots.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele mini Slimlinekaart van 
15,3 x 8 cm.
Stans met de Craftable een rechthoek van aquarelpapier. Beïnkt 
de rechthoek of ovale stempel met twee kleuren inkt. 
Stempel de takken, vazen en tekst met zwarte inkt. Stempel met 
de splatter stempel op het stempelblok wat gekleurde vlekjes 
in dezelfde kleuren inkt en zwarte inkt die je gebruikt hebt om 
de achtergrond te stempelen. Stans een rechthoek met open 
schulprand uit gekleurd karton. Plak de laagjes op de dubbele 
kaart.
Werk de kaarten af met de clear rhinestones.

Marjolein Wormsbecher
www.magnificentmagnolias.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1614 (Open Heart), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1124 (Vanuit je hart), Stempelinkt Memento Dew 
Drops: love letter, angel pink, lulu lavender, dandelion, pear tart, summer sky, Stempelinkt: StazOn jet black, Stamp Master: LR0029, 
Acryl stempelblok, Aquarelpapier: 200 gr. Fluweelkarton: wit

Tip: Gebruik bij het stempelen met silhouette-stempels altijd een stempelhulp zodat je meerdere keren je stempel kunt beïnkten om 
een mooie afdruk te krijgen. Op deze manier kun je ook meer ‘spelen’ met verschillende kleuren inkt op dezelfde stempel.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1355 (Grass), 
CR1537 (Slimline Frames), 
CR1538 (Slimline Banners),  
Creatables: LR0789 (Blue Bell), 
LR0790 (Daisies), LR0791 (Een 
Bloemetje), LR0792 (Large 
Watering Can),  
Maskstencil A4: PS8080 
(Slimline Sunburst), 
Distressinkt: black soot, 
festive berries, hickory smoke, 
kitsch flamingo, lumberjack 
plaid, mustard seed, peeled 
paint, picked raspberry, ripe 
persimmon, shabby shutters, 
tumbled glass

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1490 (Eline’s 
Meercats), Craftables: CR1605 
(Text Labels), CR1614 (Open 
Heart), Creatables: LR0790 
(Daisies), Tekststempels: 
CS1124 (Teksten vanuit je 
hart), Stempelinkt: VersaMagic: 
sea breeze, Distressinkt: 
mustard seed, peeled paint, 

tumbled glass, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: 
PB7059 (Eline’s Autumn Whispers), Kraftkarton: licht en donker, 
Sneeuwpapier A4: CA3181 (glitter)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1605 (Text 
Labels), CR1613 (Mini Slimline 
Circles), CR1616 (Lucky 
Clovers), Tekststempels: CS1124 
(Teksten vanuit je hart), 
Enamel dots: PL4524 (zilver 
glitter), Mica, Schudmateriaal

Snijd voor de basiskaart 10 cm af van een A4-vel fluweelkarton 
en vouw het grote deel dubbel. Stans de grootste Slimline mal 
uit fluweelkarton en plak op de basiskaart. Stans de kleinere 
Slimline mal uit fluweelkarton en bewerk met een stencil en 
distressinkt. 
Stans de waterkan, de bloemetjes en het gras uit fluweelkarton 
en bewerk met verschillende kleuren distressinkt. Plak het 
grasrandje op de Slimline kaart en knip het restant af. 
Zet de bloemetjes in elkaar en zet ze in de waterkan, plak het 
geheel op de Slimline kaart. 
Stans de schaduwmal van de tekst uit fluweelkarton. Blend een 
stukje fluweelkarton met distressinkt en stans daaruit de tekst. 
Plak op de schaduwmal en plak de tekst met 3D-tape op de 
Slimline kaart. Plak het geheel op de basiskaart. 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
plak er dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm op. 
Snijd fluweelkarton van 10,5 x 10,5 cm en bewerk met 
distressinkt. Stans het hart 2x uit fluweelkarton en 1x uit 
sneeuwpapier. Plak op elkaar. 
Stans de onderdelen van de stokstaartjes uit kraftkarton en zet 
de diertjes in elkaar. Plak ze zo op het karton dat het hart er 
precies overheen valt. Plak het hart over de stokstaartjes. 
Stans de onderdelen van het bloemetje uit, bewerk met 
distressinkt en zet in elkaar. Stempel de tekst en stans uit met 
een tekstlabel. Plak het label met 3D-tape op het karton en het 
geheel daarna op de basiskaart. 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 7,5 cm. 
Stans de grootste Slimline mal uit fluweelkarton en plak op de 
basiskaart. Stans de kleinere Slimline mal uit fluweelkarton en 
leg daar de mal met de cirkels op, stans nogmaals uit. Snijd 
mica op maat en plak dit aan de achterkant van de Slimline 
kaart met de cirkels. Plak foamtape aan de achterkant. Leg op de 
basiskaart wat schudmateriaal op de plek waar de cirkels komen. 
Plak de Slimline kaart op de basiskaart. Stans de klavertjes en 
steeltjes uit fluweelkarton en bewerk met distressinkt. Plak ze 
op de basiskaart. 
Stempel de tekst en stans uit met een tekstlabel. Plak het label 
op de kaart. Werk de kaart af met enkele enamel dots.

Rianne Smal
instagram.com/smalrianne

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Fluweelkarton: wit, Blendingtool



Extra nodig voor deze kaart:
Kaartenkarton: wit, 
Rhinestones: CA3156 
(lichtroze)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0755 (Daffodil), 
Kaartenkarton: crème, 
Rhinestones: CA3133 (off-
white)

Gebruik een witte dubbele kaart. Stans de mal uit een vel uit 
de paperset, knip een plaatje uit en plak het achter de passe-
partout. Plak dit vervolgens op een bijpassend kleurtje of 
motiefje. Snijd dat op 2 mm vanaf de stansrand af en plak op de 
voorzijde van de kaart. 
Kies een tekststicker en plak die op. 
Stans kleine bloemetjes uit wit en plak ze tussen de takjes. Plak 
tenslotte een roze rhinestone als hartje op de bloemetjes.

Gebruik een roomwitte dubbele kaart. Stans de mal uit een 
vel uit de paperset, knip een plaatje uit en plak het achter de 
passe-partout. Plak dit vervolgens op een bijpassend kleurtje of 
motiefje. Snijd dat op 2 mm vanaf de stansrand af en plak op de 
voorzijde van de kaart. 
Kies een tekststicker en plak die op. 
Stans kleine bloemetjes uit geel en kleine narcisjes uit wit en 
geel. Plak ze tussen de takjes. Plak tot slot een klein pareltje als 
hartje op de bloemetjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Kaartenkarton: zachtgeel, 
Plakparels: CA3133 (off-white)

Gebruik een zachtgele dubbele kaart. Stans de mal uit een vel 
uit de paperset, knip een plaatje uit en plak het achter de 
passe-partout. Plak dit vervolgens op een bijpassend kleurtje of 
motiefje. Snijd dat op 2 mm vanaf de stansrand af en plak op de 
voorzijde van de kaart. 
Kies een tekststicker en plak die op. 
Stans de bloemen uit off-white en gebruik voor de blaadjes 
groen uit de paperset. 
Versier het hartje van de bloem met kleine pareltjes.

Marianne Perlot
mariannedesign.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1504 (Flowers by Marleen), Creatables: LR0788 (Rectangle Leaves), Stans- en embosapparaat, Paper set: PK9177 
(Fleurige Groetjes by Marleen), Knipvel: VK9600 (Celebrate Spring)

Algemene werkwijze basiskaart:
Snijd een A4-vel karton/dessinpapier doormidden en vouw er een dubbele A6-kaart van.


