
Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0750 (Tekst Van 
Harte), Stempel+stansset: 
TC0905 (Tiny’s Flowers - 
Waterlily), Stempel: TC0907 
(Tiny’s Art - Dewdrops), Stamp 
master: LR0029, Distressinkt: 
picked raspberry, salvaged 
patina, peacock feathers, 
tumbled glass, chipped 

sapphire, wild honey, Stempelinkt: Versamark transparent, 
Embossingpoeder: wit, Watercolour paper, Craftsheet A4: 
LR0040, Die cutting foam sheets: LR0023 (2 mm, double 
adhesive), Enamel dots: PL4520 (snowflakes), Heattool, 
Poscamarker: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1621 
(Backgrounds Succulents), 
Creatables: LR0799 (Strips), 
LR0800 (Dotted Strips), 
LR0750 (Tekst Van Harte), 
Kaartenkarton: 3 verschillende 
tinten roze, zwart, Soft glitter-
papier A4: CA3143 (goud), 
Plaksteentjes: CA3155 (goud)

The Collection #123

Marjolein Wormsbecher
www.magnificentmagnolias.blogspot.com

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

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Snijd aquarelpapier van 14 x 14 cm. Breng distressinkt aan op 
een craftsheet, spuit er wat water op. Druk het aquarelpapier een 
aantal keer in de inkt (smooshing techniek), totdat je tevreden 
bent over de kleur en vlekken. Spetter er met inkt en een 
penseel wat spetters op. Spetter er ook witte spetters op met 
de Poscamarker. Stempel er vervolgens de dewdrops achtergrond 
op met transparante Versamark inkt en de stempelhulp. Strooi 
er witte embossingpoeder over, verhit met de heattool en 
kleur daarna in met distressinkt. Stans de schaduwtekst uit 
wit karton en dubbelzijdig adhesive foam en de tekst uit 
aquarelpapier. Breng op kleur met distressinkt. Plak de tekst op 
de schaduwtekst met het dubbelzijdig adhesive foam achter de 
schaduwtekst. Stempel, stans en kleur de waterlelie. Plak hier en 
daar snowflakes enamel dots. Plak de onderdelen op de kaart.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Stans de achtergrond (CR1621) 3x uit wit fluweelkarton en plak 
op. Stans strips in verschillende breedtes en in verschillende 
kleuren roze. Stans een smalle strip uit goudkleurig glitterpapier. 
Rangschik de verschillende strips en plak ze op een strook 
karton, snijd de randen op maat. Plak dit in zijn geheel schuin 
over de achtergrond van drie lagen fluweelkarton, snijd het 
overtollige papier aan beide zijden van de gekleurde strips weg 
en plak dit haaks tegen de andere strook aan zodat er een hoek 
ontstaat. Snijd de zijranden op maat. Stans de schaduwtekst uit 
wit vellum en wit karton en de tekst 3x uit wit karton en 1x uit 
zwart. Plak de witte teksten als een stapeltje op elkaar, plak de 
witte schaduw van de tekst er onder en het vellum bovenop dit 
stapeltje. Plak als laatste de zwarte tekst op. Plak de gestapelde 
tekst op de kaart volgens voorbeeld. Werk de achtergrond af met 
plaksteentjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Stempel+stansset: TC0894 
(Tiny’s Butterfly XL), Stempel: 
TC0908 (Tiny’s Art Butterflies), 
CS1124 (Vanuit het Hart), 

Stampmaster: LR0029, Craftsheet A4: LR0040, Stempelinkt: 
Versamark transparant, Stempelinkt: Versafine clair nocturne, 
Embossingpoeder: wit, Nuvo pigmentpoeders: golden sparkler, 
fantail firecracker, Aquarelpapier, Metallic paper A4: CA3175 
(mint), Vellum, Heattool, Waterspray flacon

Snijd van wit fluweelkarton een topvouwkaart van 10,5 (hoogte) 
x 21 cm. Snijd aquarelpapier van 9,5 x 20 cm en stempel met 
transparante Versamark inkt en de stempelhulp de achtergrond 
met de kleine vlinders. Strooi er wit embossingpoeder over 
en verhit dit met de heattool. Stempel de grote vlinder met 
Versamark inkt op vellum, strooi er wit embossingpoeder 
over en verhit met de heattool. Stans de vlinder uit. Leg het 
aquarelpapier op de craftsheet en strooi er spaarzaam een paar 
korreltjes pigmentpoeder op. Spuit hier royaal water op totdat al 
het pigmentpoeder is opgelost en een explosie aan kleur geeft. 
Droog dit met de heattool of leg het weg om te drogen. 
Stempel de tekst met zwarte stempelinkt en de stempelhulp. 
Plak het bewerkte aquarelpapier op metallic mint karton van 
10 x 20,5 cm en daarna op de basiskaart. Plak de grote vlinder 
van vellum volgens voorbeeld op de kaart. Vouw de vleugels een 
beetje omhoog.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0800 (Dotted 
Strips), LR0799 (Strips), 
LR0749 (Tekst Veel Liefs), 
Stempel+stansset: TC0890 
(Tiny’s Flowers Lily), Stempel: 
TC0909 (Tiny’s Art Leaves), 
Stampmaster: LR0029, 
Distress oxide inkt: speckled 
egg, Stempelinkt: Versamark 
transparant, Embossingpoeder: 
transparant goudkleurig, 
Aquarelpapier, Metallic paper 
A4: CA3171 (goud), CA3175 
(mint), Soft glitter paper: 
CA3143 (goud), Blendingbrush/

tool, Heattool, Rhinestones: CA3155 (goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0799 (Strips), 
LR0749 (Tekst Veel Liefs), 
Stempel: TC0906 (Tiny’s 
Borders - Rose), Stampmaster: 
LR0029, Stempelinkt: 
Versamark transparant, 
Maskstencil: PS8140 (Tiny’s 
Ink Stains), Hero Arts Ombré 
inkt: AF384 (Spring Brights), 
Aquarelpapier (300 grams), 
Soft glitter paper: CA3143 
(goud), Blending tool/
brushes, Embossingpoeder: 
wit, Heattool, Poscamarker: 
wit, Water sprayflacon, Enamel 
dots: PL4521 (duotone red)

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 10,5 (breed) 
x 21 cm. Stempel de blaadjesachtergrond met distress oxide inkt 
speckled egg schuin op de basiskaart. Gebruik een blendingtool/
brush om nog wat van dezelfde inkt over de blaadjesachtergrond 
aan te brengen. Stans strips van verschillende breedtes uit het 
mint metallic, goudkleurig metallic en goudkleurig glitterpapier. 
Plak ze op een strook karton naar eigen keus. Stans hier de 
schaduw van de tekst uit. Plak de strook schuin op de basiskaart 
met 3D-foam. Stans de tekst uit goudkleurig metallic papier en 
plak die in de opening van de stroken. 
Stempel een aantal lelies op aquarelpapier met Versamark inkt, 
strooi er goudkleurig embossingpoeder over en verhit met de 
heattool. Stans de lelies uit met de bijpassende snijmal en plak 
ze speels op, gebruik er ook 3D-tape bij. 
Plak hier en daar wat goudkleurige rhinestones.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 10,5 (breed) 
x 21 cm. Snijd aquarelpapier van 6,5 x 14 cm. Veeg met het 
ombré inktkussen rechtstreeks over het aquarelpapier in 
meerdere banen, spray er wat water op, dep het vocht op met 
keukenpapier of tissue en droog met de heattool. 
Breng met de witte Poscamarker spetters aan. 
Stempel de roos met Versamark inkt en de stempelhulp op de 
gekleurde achtergrond. Strooi er wit embossingpoeder over 
en verhit met de heattool. Bewerk de basiskaart met het 
maskstencil en ombré inkt. 
Stans de smalste strip 2x uit goudkleurig glitterpaper. Plak één 
strip aan de linkerkant, plak het gekleurde paneel met de witte 
roos op en plak de tweede smalle strip onder het paneel. Snijd 
overtollig papier weg. Stans een witte tekst en plak die volgens 
voorbeeld op. Werk de kaart af met de enamel dots. 



Extra nodig voor deze kaart:  
Collectables: COL1502 (Eline’s 
Arctic Bear), Craftables: 
CR1593 (Beterschap Cirkel 
by Marleen), CR1597 (Basic 
Circles by Marleen)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1437 (Eline’s 
Mice Family), Craftables: 
CR1546 (Heartbeat), CR1551 
(Big Tag), Kaartenkarton 
Florence: 017 (rose), 099 
(kraft light), 101 (off white), 
Jute touw

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1523 (Hospital Accessories by Marleen), COL1524 (Bed by Marleen), Craftables: CR1605 (Text Labels), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: CS1065 (Opkikkerteksten by Marleen), Stempelinkt: Archival jet black, Paperset: PK9182 (Pakjesavond 
by Marleen - rood dessinpapier), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PB7066 (Eline’s Whitewash), Metallic paper: 
CA3172 (zilver), Vellum: CA3186 (milky paper), Kaartenkarton Florence: 096 (black), Kaartenkarton: lichtbruin, lichtbruin kraft, Acryl 
stempelblok, Crafttape: LR0014 (dubbelzijdig), Enamel dots: PL4521 (duotone red), Kleurpotlood: roze

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm uit kraft. Snijd 
wit karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm 
en plak op elkaar. Snijd een strook vellum van 17 x 5 cm en 
ril vouwen op 2 cm en 15 cm, de kleine buitenste delen zijn 
plakstroken. Vouw het vellum om het witte karton met het 
dessinpapier heen en plak de uiteinden vast aan de achterkant. 
Plak het geheel op de kraftkaart. Stans de grootste cirkel van 
de basic circles uit bruin karton en plak op. Stans de tekstcirkel 
met ‘Veel beterschap’ uit wit en plak op met 3D-tape. Stans de 
kleine cirkel van de basic circles uit rood gestippeld dessinpapier 
en plak op de tektcirkel. Snijd/scheur een strookje dessinpapier 
van 8,7 x ca. 1,5 cm en plak op. Stans een tekstbannertje, 
bestempel met tekst en plak op. Stans een kussentje en het 
kopje thee uit. Plak in elkaar en op de kaart. Stans de beer uit 
de verschillende kleuren, plak in elkaar en op de kaart. Geef de 
wangetjes wat kleur met het roze potlood en zet een stipje op 
de neus en in de oogjes met de witte gelpen. 
Werk de kaart af met enamel dots.

Snijd een topvouwkaart van 15 x 10,5 cm uit kraft en plak er 
wit karton van 14,5 x 10 cm op. Stans een label uit vellum en 
plak deze bovenaan op de kaart, zodanig dat deze een stukje 
uitsteekt. Stans een rood verstevigingsstukje en knoop een 
touwtje door de gaatje. Snijd dessinpapier met wit hout van 10 
x 9,5 cm voor de achterwand en 4 x 9,5 cm dessinpapier voor 
de vloer. Plak op de kaart. Snijd een wit strookje van 9,5 x 1 
cm. Plak het onder het bed als plint tussen het dessinpapier 
van de wand en de vloer. Stans een banner uit, bestempel met 
tekst en plak op. Stans de verschillende onderdelen van het bed 
en de muis uit, plak in elkaar op de kaart. Tip: Bouw het bed 
op door met het hoofdeinde te beginnen, plak de kussens erop, 
dan de muis met de deken en tot slot het voeteneinde. Stans de 
heartbeat en het klembord uit en plak ze op het voeteneinde. 
Stans dokter muis en de tas uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Geef de wangetjes van beide muisjes wat kleur met het roze 
potlood en zet een stipje op hun neusjes en in hun oogjes met 
de witte gelpen. 
Werk de kaart af met enamel dots.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1545 (Art 
Texture Swiss Cross), CR1546 
(Heartbeat), CR1547 (Band Aid 
& Pills), Creatables: LR0710 
(Beterschap), LR0796 (Medical 
set), LR0797 (Stethoscope), 
LR0798 (Slimline Lay-out), 
Mirror paper A4: goud, CA3178 
(zilver), Vellum: CA3186 (milky 
paper)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1546 
(Heartbeat), CR1547 (Band 
Aid & Pills), CR1576 (Slimline 
Tags, verstevigingsring 
gebruikt), CR1593 (Beterschap 
Cirkel by Marleen), LR0796 
(Medical set), Tekststempels: 
CS1080 (Zorg en Herstel), 
Stempel+stansset: HT1661 
(Nurse), Lint, Touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1545 (Art Texture 
Swiss Cross), CR1576 (Slimline 
Tags, verstevigingsring 
gebruikt), CR1593 (Beterschap 
Cirkel by Marleen), Creatables: 
LR0797 (Stethoscope), 
Tekststempels: CS1080 (Zorg 
en Herstel), Stempel+stansset: 
HT1660 (Doctor), Lint, Touw

Snijd een strook wit karton van 9,8 x 29,5 cm. Ril een vouw op 
8,7 cm vanaf één korte kant en vouw dit deel om. Snijd ook een 
witte strook van 9,8 x 13 cm en plak die achter het omgevouwen 
deel, zo ontstaat een hoge smalle topvouwkaart. 
Stans de Slimline lay-out uit vergrijsd kraft en de vakjes uit 
diverse kleuren dessinpapier. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen, goud- en 
zilverkleurig papier en uit vellum. Bewerk het druppelflesje, de 
thermometer en het dekseltje met bijpassende kleuren inkt. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 6,5 x 13,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 6 x 13 cm. Bewerk de randjes met een 
paper distresser. Plak dit op. 
Maak met een gaatjestang een gaatje in de linkerbovenhoek. 
Plak hierop een ringetje van vergrijsd kraft. 
Stempel een pleistertje met Memento gray flanel. 
Snijd een strookje dessinpapier van 4,5 x 6,5 cm en scheur beide 
lange zijdes af. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen en 
dessinpapier. Stempel, stans en kleur de verpleegster. 
Maak een stukje lint met touw aan de label vast. Werk af volgens 
voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 6,5 x 13,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 6 x 13 cm. Bewerk de randjes met een paper 
distresser. Plak dit op. 
Maak met een gaatjestang een gaatje in de linkerbovenhoek. 
Plak hierop een ringetje van vergrijsd kraft. 
Snijd een strookje dessinpapier van 3,5 x 6,5 cm en scheur één 
lange zijde af. Stempel er een paar kruisjes op met Memento 
gray flannel. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren effen en 
zilverkleurig papier. Stempel, stans en kleur de dokter. 
Maak een stukje lint met touw aan de label vast. Werk af volgens 
voorbeeld.

Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Memento: gray flannel, Paper set A5-bloc, dubbelzijdig: PK9177 (Fleurige Groetjes by 
Marleen), Kaartenkarton: kraft, vergrijsd kraft, wit

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



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1509 
(Bagtopper Bow by Marleen), 
Creatables: LR0798 (Slimline 
Lay-out), Knipvel: EWK1293 
(Summertime), Paperset: 

PK9177 (Fleurige Groetjes by Marleen), Kaartenkarton: 
zachtgroen en lichtroze, Vellum: CA3186 (milky paper 5 x A4-
sheets), Rhinestones: CA3136 (zilver), Touwtje

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1467 (Basic 
Passe-partout Ovals), CR1622 
(Backgrounds Leaves), 
Creatables: LR0521 (Tiny’s 
Hollyhocks), LR0750 (Van 
Harte), LR0799 (Strips), 
Distressinkt: peeled paint, 
Kaartenkarton: donkergroen, 
mosgroen en wit, Rhinestones: 

CA3158 (mint)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables; COL1504 (Flowers 
by Marleen), Craftables: 
CR1621 (Backgrounds 
Succulents), Creatables: 
LR0763 (Small Circle Arches), 
LR0791 (Een Bloemetje), 
LR0800 (Dotted Strips), 
Kaartenkarton: geel, groen, 
3 tinten blauw en wit, 

Rhinestones: CA3154 (brons)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0800 (Dotted 
Strips), Stempel+stansset: 
KJ1716 (Jij), Stempelinkt: 
Versamark watermark, 
Embossingpoeder: wit, 
Kaartenkarton: blauw 2 tinten, 
geel, groen 3 tinten, oranje, 
rood 2 tinten, wit, Vellum: 
CA3186 (milky paper 5 x A4-
sheets), Enamel dots: PL4518 
(blue), PL4521 (duotone red), 

PL4522 (duotone green), Heattool

Neem een dubbele lichtroze kaart van 9,8 x 19,8 cm. 
Stans het frame van de lay-out mal 3x uit lichtgroen, plak ze op 
elkaar en dan op de kaart. Stans met de kleine malletjes twee 
plaatjes uit het knipvel en de rest uit dessinpapier. Plak ze in de 
openingen op de kaart. Stans drie vlindertjes uit vellum, plak ze 
op en plak er wat rhinestones bij. Plak twee tekststickers van de 
paperset in de vakjes. 
Werk de kaart af met een dubbel strikje van touw.

Neem een dubbele donkergroene kaart van 15 x 15 cm en plak 
er een witte kaart van 14,5 x 14,5 cm op. Stans de achtergrond 
uit donkergroen karton, plak op een mosgroene kaart van 14 x 
14 cm en dan op de kaart. Stans donkergroene en mosgroene 
stroken en plak ze horizontaal over de kaart, snijd/knip wat 
buiten de kaart steekt weg. Stans een donkergroen ovaal, 
witte bloemen en de steel en blaadjes uit mosgroen. Stans Van 
Harte ook uit wit en mosgroen en plak ze op elkaar. Bewerk de 
bloemharten met distressinkt. 
Plak alle onderdelen volgens voorbeeld op de kaart en werk af 
met rhinestones.

Neem een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm en plak er een 
lichtblauwe kaart van 13,5 x 13,5 cm op. 
Stans de achtergrondmal uit wit karton en plak op de kaart. 
Stans drie stroken uit verschillende tinten blauw en plak 
ze schuin over de kaart. Snijd/knip af wat buiten de kaart 
uitsteekt. Stans de geschulpte cirkel uit wit karton en stans met 
de gladde cirkel het plaatje uit. Plak ze op elkaar. 
Stans de tekst uit wit en blauw, de bloem uit wit, groen en geel 
en plak ze in elkaar. Plak alle onderdelen volgens voorbeeld op 
de kaart en werk het bloemhart af met een rhinestone.

Neem een witte topvouwkaart van 13 x 15 cm en snijd een 
enkele witte kaart van 12 x 14 cm. Stans negen strookjes uit 
verschillende kleuren karton en plak ze met wat ruimte tussen 
elk strookje op de enkele witte kaart. 
Snijd vellum van 9 x 16 cm en ril een vouw op 1 cm aan beide 
korte zijdes. Leg het vellum over de kaart en bepaal waar de 
tekst moet komen. Stempel eerst de tekst ‘bent jarig!’, strooi er 
embossingpoeder op en verhit met een heattool. 
Plak het vellum met het gerilde deel aan de achterkant van de 
kaart vast. Stans het woord JIJ 3x uit wit karton, plak de delen 
op elkaar en dan op het vellum op de kaart. Plak er enamel 
dots bij in de kleuren van het karton en plak het geheel met 
foamtape op de dubbele kaart.

Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1614 (Open 
Heart), CR1621 (Backgrounds 
Succulents), Creatables: 
LR0790 (Daisies), LR0799 
(Strips), Kaartenkarton: groen, 
heide, lichtroze en wit, Vellum: 
CA3186 (milky paper 5 x A4-
sheets), Enamel dots: PL4517 
(roze), Hemp cord: wit

Neem een dubbele heidekleurige kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
plak er een witte kaart van 14 x 14 cm en een lichtroze van 13,5 
x 13,5 cm op. 
Stans de achtergrondmal uit heidekleurig karton en plak op. 
Plak een strook dubbelzijdig crafttape op vellum en stans daar 
zes stroken uit. Plak deze stroken verticaal en horizontaal op de 
kaart. Knip/snijd wat buiten de kaart steekt weg. 
Stans het open hart 3x uit lichtroze karton, plak ze op elkaar en 
plak vellum in de opening. 
Stans het woord uit wit en heidekleurig karton en plak ze op 
elkaar. 
Stans negen margrieten uit wit, groen en lichtroze karton, plak 
ze in elkaar en maak er een mooi boeketje van met een dubbel 
strikje van hemp cord. Knip de steeltjes recht af. 
Plak alle onderdelen op de kaart en werk af met enamel dots.


