
Extra nodig voor deze kaart: 
Distress oxide inkt: mowed 
lawn, kitsch flamingo, broken 
china, Enamel dots: PL4516 
(Floral Hearts), Foamtape 
(dikte 3 mm), Mica: CA3187, 
Schudmateriaal, Sterke lijm, 
zoals Tacky Glue

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1583 (Slimline 
Grass-Horizon-Clouds), 
Creatables: LR0748 (Daisy), 
Distress oxide inkt: mowed 
lawn, kitsch flamingo, broken 
china, dried marigold

The Collection #124

Linda Visser
@lindacrea

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1617 (Mini Slimline 2 Squares), CR1623 (Slimline Tulip/Flower), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: EC0200 
(Eline’s Little Critters), Tekststempels: CS1128 (Lentegroetjes), Stempelinkt Memento: tuxedo black, Pretty Papers dessinpapier A4-
bloc, dubbelzijdig: PK9183 (Sweet Flowers), Stempelpapier, Alcoholmarkers, Foamtape blokjes (dikte 1 mm),  
Gelpen: wit

Algemene werkwijze: 
Voor alle kaarten zijn de voor- en achterkanten van het Pretty Papers dessinpapier gebruikt.

Snijd een witte dubbele kaart van 14,5 x 7,2 cm. 
Stans de bloemen, blaadjes en de mini-Slimline onderdelen uit 
gekleurd papier. 
Snijd twee strookjes roze bloemenpapier van 5,5 x 2 cm. Bewerk de 
blauwe achtergrond, bloemen en blaadjes met distress oxide inkt 
in bijpassende kleuren. 
Stempel de tekst op de achtergrond, gebruik daarbij het 
lichtoranje venster om de stempel te positioneren. Plak de 
bloemenstrookjes tegen de achterkant van beide vensters. 
Plak een stuk mica van 12,5 x 5,5 cm met sterke lijm tegen de 
achterkant van het lichtoranje venster en de bloemenstrookjes. 
Neem wat schudmateriaal naar keuze, bijvoorbeeld pailletten, en 
leg dit op de blauwe achtergrond. Plak vervolgens met foamtape 
het venster met mica op de achtergrond. Let op dat het foamtape 
overal goed aansluit, zodat het schudmateriaal er niet tussendoor 
kan glippen. 
Stempel en kleur de slakken en snijd/knip ze uit. Plak alle 
onderdelen op en werk de kaart verder af.

Snijd een witte dubbele kaart van 14,5 x 7,2 cm. Stans de tulpen, 
de steeltjes, het gras en de mini-Slimline uit gekleurd papier. 
Knip het gras op maat (breedte 5,8 cm). Bewerk de blauwe 
achtergrond, bloemen, steeltjes en het gras met distress oxide inkt 
in bijpassende kleuren. Snijd een strookje van circa 1,7 cm hoog 
uit groen-wit bloemenpapier. 
Stempel en kleur de bijtjes en snijd/knip ze uit. Stempel de tekst 
op de blauwe achtergrond. 
Plak alle onderdelen op en werk de kaart verder af.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1519 (Mailbox 
by Marleen), CR1542 
(Potted Plants by Marleen), 
Tekststempels: EC0188 
(Eline’s Animals), Stempelinkt 
Memento: MD404 (angel pink), 
Florence kaartenkarton: 002 
(raffia), Soft glitterpapier: 
CA3143 (goud), Mini ink 

blending tool, Rhinestones: CA3163 (ice blue)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1525 (Eline’s 
Ladybugs), COL1529 (Flowerpot 
House by Marleen), Craftables: 
CR1537 (Slimline Frames), 
Stempels: CS1124 (Vanuit het 
Hart), Florence kaartenkarton: 
002 (raffia), 030 (poppy), 093 
(hazelnut), 095 (anthracite), 
099 (kraft light), Pearl paper: 
CA3166 (wit), Metallic paper: 
CA3171 (goud), Mica: CA3184, 
Rhinestones: CA3158 (mint)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1505 (Eline’s 
Bees), COL1525 (Eline’s 
Ladybugs), Craftstencil: PS8141 
(Insectenhotel by Marleen), 
Tekststempels: CS1128 
(Lentegroetjes), Paper set: 
PK9177 (Fleurige groetjes by 
Marleen – effen geel gebruikt), 
Pretty Papers dessinpapier-bloc: 
PB7066 (Eline’s Whitewash), 
Florence kaartenkarton: 002 
(raffia), 030 (poppy), 093 
(hazelnut), 094 (bear), 095 
(anthracite), 099 (kraft light), 
Pearl paper: CA3166 (wit), 

Enamel dots: PL4524 (zilver glitter), Gaatjestangen: 3 mm en 6 
mm, Rhinestones: CA3154 (brons)

Snijd van wit fluweelkarton een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Plak er dessinpapier van 12 x 12 cm en effen blauw van 11,2 x 11,2 
cm op. Snijd/scheur een strook dessinpapier van 13,5 x ca. 2,5 cm 
en plak onderaan op. Stans de brievenbus uit effen roze papier, 
bewerk met inkt en de mini ink blending tool en plak met 3D-tape 
op lichtroze effen papier. Knip het teveel aan lichtroze papier 
netjes langs de brievenbus af. Stans een groen plantje uit en plak 
op. Stans drie slakken en envelopjes uit de verschillende kleuren, 
plak in elkaar en op de kaart. Stans verschillende bloemetjes 
uit, plak in elkaar en op de kaart. Stans een banner uit lichtroze, 
bestempel met een tekstje en plak op met 3D-tape. Werk de kaart 
af met parels en rhinestones.

Snijd een dubbele Slimline kaart van 21 x 10 cm uit wit 
fluweelkarton. Stans de grootste maat van de Slimline frames uit 
effen blauw papier en de iets kleinere maat uit blauw dessinpapier. 
Plak de laagjes samen en op de kaart. Stans met dezelfde mal ook 
een stukje effen groen papier uit en plak dit onderaan op. Stans 
de bloempotten uit kraft en plak ze op. Stans de raampjes uit wit 
en plak ze dicht met mica. Stans de gordijntje uit dessinpapier, 
plak ze op blauw papier en plak daar de raampje overheen. Knip 
het teveel aan blauw papier eraf en plak de raampjes op de potten. 
Stans de deur uit de verschillende kleuren, plak in elkaar en op de 
grootste pot. 
Stans takjes, blaadjes, bloemetjes, de schoorsteen en het 
lantaarntje uit en decoreer het bloempothuisje hiermee. Stans 
twee slakken en twee lieveheersbeestjes uit de verschillende 
kleuren, plak ze in elkaar en op de kaart. Stans een banner uit 
lichtroze, bestempel met een tekstje en plak op. Werk de kaart af 
met parels en rhinestones.

Teken de buitenste lijnen van het insectenhotel om op wit 
fluweelkarton. Teken het insectenhotel 2x, 1x gewoon en 1x 
in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem die in spiegelbeeld (het 
achterste deel) en maak op ca. 8 cm van de bovenste punt een 
rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant vast. De 
kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van (dessin)papier. Vergeet hierbij 
niet om het stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. 
Knip alle delen uit en plak op. 
Tip: vind je het lastig om de hele kleine rondjes netjes uit te 
knippen/snijden, gebruik hier dan een gaatjestang voor. 
Stans de verschillende insecten uit, plak ze in elkaar en op de 
kaart. 
Stans verschillende bloemetjes en blaadjes uit en decoreer het 
insectenhotel hiermee. 
Stans een banner uit blauw, bestempel met een tekstje en plak op. 
Werk de kaart af met parels en rhinestones.

Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1526 (Eline’s Snail Family), Craftables: CR1605 (Text Labels), Stans-en embosapparaat, Stempelinkt: Archival jet 
black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9183 (Sweet Flowers), Florence kaartenkarton: 096 (black), 097 (white), Fluweelkarton: wit, 
Kraftkarton: lichtbruin, Gelpen: wit, Kleurpotlood: roze, Plakparels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3159 (rood) 

Algemene werkwijze:
Geef de wangetjes van de insecten wat kleur met een roze potlood en zet met een witte gelpen een stipje in de oogjes.



Materialen:
Collectables: COL1367 (Box 
of Chocolates), COL1528 
(Chocolates by Marleen), 
Craftables: CR1575 (Veel Liefs 
Cirkel by Marleen), CR1597 
(Basic Circles by Marleen), 
CR1605 (Text Labels), Stans- 
en embosapparaat, Stempels: 
CS1129 (Koekjes en Snoepjes), 
Stempelinkt: VersaMark 

transparant, Embossingpoeder: Stampendous white EP100, Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: PK9183 (Sweet Flowers), Florence 
kaartenkarton: 043 (air), 093 (hazelnut), 094 (bear), 099 (kraft 
light), 101 (off-white), Fluweelkarton: wit, Metallic paper: 
CA3174 (lichtroze), Enamel dots: PL4517 (two pink), Heattool, 
Plakparels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3156 (lichtroze) 

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd lichtblauw 
van 13 x 13 cm, dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en een strook 
dessinpapier van 13,5 x 4,5 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de 
kaart. 
Stans de grootste maat van de basic circles uit oranje en plak op 
de kaart met 3D-tape. Stans de tekstcirkel uit wit en plak op de 
oranje cirkel met 3D-tape. Stans de kleinere cirkel uit groen en 
plak op de witte cirkel. 
Stans het doosje uit dessinpapier en het doosje met de losse strik 
uit metallic paper, knip de linten van de strik die om het doosje 
gaan uit en plak op. Plak de losse strik met 3D-tape op de strik van 
het doosje uit dessinpapier. Plak het geheel op de groene cirkel. 
Stans de verschillende bonbons uit, plak ze in elkaar en op de 
kaart. Werk de kaart af met enamel dots, pearls en rhinestones.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1551 (Big Tag), 
Creatables: LR0803 (Teapot & 
Glass, mok gebruikt), LR0804 
(Cookie Jar), Distressinkt: 
walnut stain, Stempelinkt 
Inkon3: blackout hybrid detail 

ink, Kraftkarton: licht en donker, Rhinestones: CA3154 (brons), 
Waxkoord

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1528 
(Chocolates by Marleen), 
Craftables: CR1605 (Text 
Banners), Creatables: LR0802 
(Chocolate Bar), LR0803 
(Teapot & Glass), Stempelinkt 
Inkon3: blackout hybrid detail 

ink, Kaartenkarton: appelgroen, licht kraft, diverse tinten bruin, 
Metallic papier: CA3172 (zilver), Mica A4: CA3187, Rhinestones: 
CA3156 (lichtroze), Waxkoord

Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Collectables: COL1504 (Flowers by Marleen, blaadjes gebruikt), Creatables: LR0697 (Flowers), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS1129 (Koekjes en Snoepjes), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9183 (Sweet Flowers), Fluweelkarton: wit, 
Kaartenkarton: donkerbruin

Vouw van wit fluweelkarton een topvouwkaart. Leg de bovenrand 
van de grootste tag net boven het karton uit en stans de tag. 
Stans de rechthoek uit dessinpapier en plak op effen dessinpapier 
van 9,5 x 12,5 cm. 
Stans het koekblik uit gebloemd dessinpapier en het deksel uit 
een effen achterkant. Stempel de tekst. Stans de speculaasjes 
uit donker kraftkarton en de stroopwafels uit licht kraftkarton, 
bewerk de koekjes met distressinkt walnut stain. 
Stans de mok uit dessinpapier, schuif een stukje donkerbruin 
karton in de mok, zodat er koffie in de mok zit. Positioneer de 
koekjes volgens voorbeeld. 
Stans de bloem en blaadjes uit effen dessinpapier en werk de 
bloem af met een rhinestone. Stans het verstevigingsstukje uit 
dessinpapier en strik waxkoord door de tag.

Snijd een appelgroene strook van 19,5 x 14,5 cm en ril op 2,5 en 
5 cm. Plak er 13,7 x 13,7 cm wit fluweelkarton en 13,2 x 13,2 cm 
dessinpapier op. 
Snijd een appelgroene strook van 6,5 x 14,5 cm, fluweelkarton van 
5,7 x 13,7 cm en dessinpapier van 5,3 x 13,2 cm. Plak op elkaar en 
dan op het eerste smalle strookje van de kaart. 
Stans de reep chocolade uit donkerbruin karton, zilver metallic en 
dessinpapier, stempel de tekst op de verpakking en plak in elkaar. 
Stans de theepot uit dessinpapier. Stans het theeglas uit mica en 
licht kraftkarton, het theelabel uit dessinpapier en laat het met 
een stukje waxkoord uit het glas hangen. 
Stans de bonbons uit diverse kleuren bruin karton, wit 
fluweelkarton en effen dessinpapier, plak in elkaar. Stans de 
bloemen en blaadjes uit effen dessinpapier en werk de bloemen af 
met een rhinestone. Stempel de tekst op een label.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1528 
(Chocolates by Marleen), 
Craftables: CR1605 (Text 
Banners), Creatables: LR0730 
(Layout A6), Stempelinkt 
VersaMark: transparant, 
Kaartenkarton: diverse tinten 
bruin, roze, Soft glitterpapier: 
CA3148 (lichtroze), 
Sneeuwpapier: CA3181, 
Embossingpoeder Ink3: artic 

white, Heattool, Mica A4: CA3187 
Rhinestones: CA3156 (lichtroze)

Snijd twee roze kaarten: 11,3 x 15,6 cm en 11,3 x 16,6 cm. Ril 
een vouwlijn op 1 cm in de grootste kaart, vouw het strookje 
om en plak hier de voorste kaart tegenaan. Stans de basis van 
de layoutmal uit wit fluweelkarton en het deel met de open 
vlakken 6x uit wit fluweelkarton en 1x uit effen dessinpapier. 
Plak de zes witte lagen op elkaar en op de witte basis. Stans de 
vlakken uit dessinpapier. Stans de bonbons uit diverse tinten 
donkerbruin, dessinpapier, wit fluweelkarton, roze glitterpapier 
en sneeuwpapier, plak ze in elkaar. Plak alle bonbons verhoogd op 
in de vlakken. Snijd mica van 9,6 x 3,8 cm en plak op de zes witte 
lagen. Plak hier de lichtroze layout uit het effen dessinpapier op. 
Stans de bloemen en blaadjes uit effen dessinpapier, werk de 
bloemen af met een rhinestone. Stans een label en stempel de 
tekst met transparante inkt, bewerk met embossingpoeder en 
heattool. Werk de kaart af met hartjes.

Materialen:
Collectables: COL1528 
(Chocolates by Marleen), 
Craftstencil: PS8142 (Bonbon 
Box), Creatables: LR0763 
(Small Circle Arches), LR0764 
(Small Circle Lace), Stans- en 

embosappaaat,Tekststempels: CS1129 (Koekjes en snoepjes), 
Stempelinkt Archival: black, Stampmaster: LR0029, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9183 (Sweet Flowers), 
Kaartenkarton: diverse kleuren bruin, wit, Lintjes: JU0950 en 
JU0951

Leg het stencil op de achterkant van het dessinpapier en trek het 
om met potlood. Knip het patroon uit, ril de vier lijnen en vouw 
het doosje in elkaar. Er past bijvoorbeeld een theezakje met een 
bonbon in.
Stans de labels uit de effen achterkanten van het dessinpapier. 
Stempel teksten op wit papier, stans ze uit en plak ze op de 
labeltjes.
Versier sommige labels met een lekkere papieren bonbon en strik 
ze met een lintje aan de doosjes.

Marianne Perlot
mariannedesign.nl 

Extra nodig voor deze kaart:
Knipvel Mattie’s Mini’s: MB0209 
(Bouquets), Distressinkt: 
tumbled glass, Kaartenkarton: 
kraft, Touw

Stans de mal met gaatjes uit twee verschillende kleuren 
dessinpapier. Snijd een ervan af op 19,5 x 5 cm. Snijd een strook 
dessinpapier van 19,5 x 1 cm. Plak de laagjes op kraftkarton en 
snijd dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak op een witte 
dubbele kaart van 21 x 9,8 cm. Snijd twee plaatjes uit. Plak ze op 
kraftkarton en snijd ze aan alle kanten 2,5 mm groter uit.  
Stempel de tekst met zwarte stempelinkt op wit karton. Snijd 
uit, plak op dessinpapier en snijd dit aan alle kanten ook 2,5 mm 
groter uit. Bewerk de randen met distressinkt tumbled glass.  
Stans de bladeren en stelen uit groen karton en de bloemen uit wit 
karton. Werk het bosje tulpen af met een strikje. Plak alles op de 
kaart.

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1623 (Slimline Tulip/Flower), Creatables: LR0801 (Tulips), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1128 (Lentegroetjes), 
Stempelinkt: zwart, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9183 (Sweet Flowers), Kaartenkarton: groen, wit



Extra nodig voor deze kaart:
Knipvel Hetty’s Mini’s: HK1711 
(Snoesjes Zomer), Distressinkt: 
peeled paint, tattered rose, 
Kraaltjes

Stans beide rechthoekige stansen uit dessinpapier. Stans uit de 
kleinste rechthoek 2x de grootste bloem. Plak de rechthoeken 
op elkaar. Stans daarna de kleinere bloem 2x uit. Plak hierachter 
de plaatjes. Plak het geheel op een witte dubbele kaart van 9,8 x 
21 cm. Stempel de tekst met zwarte stempelinkt, plak op groen 
karton en snijd dit aan drie kanten 2,5 mm groter uit. 
Stans de kleinste bloem 8x uit wit karton. Verkreukel de bloemen 
en maak er vier bloemen van. Plak in het hart wat kraaltjes.  
Stans de kleinste bloem ook 4x uit groen karton. Kleur dit 
donkerder met distressinkt peeled paint. Plak hierop de witte 
bloemen. Stans de losse bladeren en de bladeren en stelen van de 
tulpen uit groen karton, kleur de randen met distressinkt peeled 
paint. Stans de tulpen uit dessinpapier en kleur ze lichtjes met 
distressinkt tattered rose. Plak alles op de kaart.

Extra nodig voor deze kaart:
Kantenlintje 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0494 (Horizon 
Amsterdam), LR0804 (Cookie 
Jar), Die cutting foam sheets: 
LR0022 (1 mm), Distressinkt: 
gathered twigs, lumberjack 
plaid, vintage photo, Mica A4: 
CA3184 

Snijd dessinpapier van 8,5 x 8 cm en een strook van 8,5 x 2,5 cm. 
Plak op dessinpapier van 8,5 x 13 cm. Plak het kant op. Plak de 
laagjes daarna op kraftkarton van 9 x 13,5 cm. Bewerk de randen 
met distressinkt rusty hinge en ground espresso. Plak de laagjes 
daarna op een dubbele witte kaart van 10,5 x 15 cm.  
Stans twee vazen uit dessinpapier. Stans de kleinste vaas uit 
wit karton en kleur de geëmboste onderdelen met blauwe 
stempelinkt. Stans de tulpenstelen en -bladeren uit groen karton. 
Kleur ze met distressinkt mowed grass. Stans de tulpenbloemen 
uit wit karton en roze en rood dessinpapier.  
Stempel de tekst met blauwe stempelinkt op wit karton. Snijd uit 
en plak op kraftkarton. Snijd dit aan 3 kanten 2,5 mm groter uit. 
Plak alles op de kaart. 

Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en een strook van 12,5 
x 3 cm. Plak het op dessinpapier van 13 x 13 cm en dan op een 
dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 cm.  Stans de koektrommel 
uit wit karton. Snijd hieruit een venster en plak er mica achter. 
Stans de grachtenpandjes uit dessinpapier en plak ze op de 
koektrommel. Snijd de zijkanten gelijk met de koektrommel. Stans 
de deksel uit verschillende kleuren dessinpapier. Plak ze volgens 
voorbeeld op elkaar. Stans/embos de koekjes uit kraftkarton. Kleur 
de geëmboste delen van de speculaasjes met distressinkt gathered 
twigs. Stans de stroopwafels 2x uit. Kleur ze met distressinkt rusty 
hinge en vintage photo en de randen met ground espresso. 
Plak ze met 1mm dik foam op elkaar.  Stans de vaas uit 
dessinpapier. Stans de tulpenbladeren en -stelen uit groen karton. 
Kleur ze met distressinkt mowed grass. Stans de tulpenbloemen 
uit dessinpapier. Kleur ze lichtjes met distressinkt tattered 
rose en lumberjack plaid. Stans de tegel uit wit karton en kleur 
de geëmboste onderdelen met blauwe stempelinkt. Stempel 
hierop de tekst met blauwe stempelinkt. Stans het vierkant uit 
dessinpapier en plak hier de tegel op. Plak alles op de kaart. 
 

Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0694 (Vases), LR0801 (Tulips), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1053 (Tegeltjeswijsheden), Distressinkt: 
ground espresso, mowed grass, rusty hinge, Stempelinkt: blauw, Kaartenkarton: groen, kraft, wit


