
Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze:
Snijd uit PCP een rechthoek of vierkant van de maat beschreven bij de kaart. Stempel de afbeeldingen met Archival stempelinkt 
jet black door middel van maskeren. Laat de inkt drogen en kleur daarna in met Copic markers of een ander kleurmiddel. Bewerk de 
lucht met Pan Pastel. Stempel de sneeuwvlokken met Versamark stempelinkt, strooi embossingpoeder over het gestempelde gedeelte 
en schud het overtollige poeder eraf. Verhit de afbeelding daarna aan de onderkant met een heattool. Stempel de teksten en knip er 
labels van. Knip uit dessinpapier labels van dezelfde maat. Pons een gaatje door de labels en knoop er een stukje touw doorheen.

 Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embossingapparaat, Stempelinkt: Archival jet black, Copic markers, Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), 
Original hagelwit (930), Perfect colouring paper (PCP), Masking tape, Gaatjespons of Crop-a-dile, Scrappers draad

Extra nodig voor coverkaart:
Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksel-
Vierkant), CR1391 
(Basisvormen-Ticket), Design 
folder Extra: DF3439 (Celestial 
Stars), Tekststempels: 
CS0979 (Kerst-, winter- 
en nieuwjaarswensen), 
Hetty’s stempels: HT1608 
(Wintermuizen), HT1609 

(Vrolijke sneeuwpoppen), HT1624 (Kerstmannen), HT1625 (Rand 
met kerstdorp), Stempelinkt: Archival vermillion, Dessinpapier 
bloc: PK9150 (Winter dream), Pan Pastel: ultra marine blue 
shade

Snijd uit kraft een vierkant van 14,5 x 14,5 cm. Snijd uit 
dessinpapier een vierkant van 13,75 x 13,75 cm en van 13 x 13 
cm, mat het grootste vierkant op hagelwit karton. 
Stans vier tickets uit dessinpapier. 
Snijd uit PCP een vierkant van 12,5 x 12,5 cm. Stans een 
vierkant uit het midden om een venster te creëren. Stempel de 
afbeelding volgens het voorbeeld op de stappenfoto’s en kleur 
in. 
Stempel de twee bomen, kerstman en sneeuwpop, kleur in en 
knip uit. 
Stempel de tekst met rode inkt op hagelwit karton.

  The Collection #57

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1352 
(Basisvormen-Label), CR1391 
(Basisvormen-Ticket), Design 
folder Extra: DF3440 (Sneeuw- 
en ijskristallen), Tekststempels: 
CS0979 (Kerst-, winter- en 

nieuwjaarswensen), Hetty’s stempels: HT1608 (Wintermuizen), 
HT1609 (Vrolijke sneeuwpoppen), HT1610 (Winterbomen), 
HT1611 (Sneeuwrand), HT1624 (Kerstmannen), HT1625 (Rand 
met kerstdorp), Stempelinkt: Archival vermillion, Dessinpapier 
bloc: PK9150 (Winter dream), Pan Pastel: ultra marine blue 
shade

Snijd uit kraft een dubbele kaart van 18 x 12 cm. 
Snijd dessinpapier van 17,25 x 11,25 cm en mat op hagelwit 
karton. 
Embos hagelwit karton van 10,75 x 11 cm. 
Stans een hagelwitte ticket en embos de sneeuw- en 
ijskristallen. Stans een label en ticket uit dessinpapier. 
Snijd uit PCP een rechthoek van 16,75 x 10 cm, stempel de 
afbeelding en kleur in. Bewerk de lucht met Pan Pastel. Stempel 
de sneeuwvlokken. 
Stempel de tekst met rode inkt op hagelwit karton. 
Werk de kaart af met uitgestanste sneeuw- en ijskristallen. 



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1391 
(Basisvormen-Ticket), Design 
folder Extra: DF3439 (Celestial 
Stars), Tekststempels: 
CS0979 (Kerst-, winter- 
en nieuwjaarswensen), 
Hetty’s stempels: HT1608 
(Wintermuizen), HT1609 
(Vrolijke sneeuwpoppen), 

HT1610 (Winterbomen), HT1624 (Kerstmannen), HT1625 (Rand 
met kerstdorp), Stempelinkt: Archival olive, Dessinpapier bloc: 
PB7053 (Eline’s Berry Christmas), Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Pan Pastel: ultra blue extra dark

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1352 
(Basisvormen-Label), CR1390 
(Basisvormen met stiksel-
Rechthoek), Design folder 
Extra: DF3440 (Sneeuw- en 
ijskristallen), Tekststempels 
Project NL: PL1517 (Winter), 
Hetty’s stempels: HT1608 
(Wintermuizen), HT1609 

(Vrolijke sneeuwpoppen), HT1610 (Winterbomen), HT1611 
(Sneeuwrand), HT1624 (Kerstmannen), HT1625 (Rand 
met kerstdorp), Stempelinkt: Archival cobalt, Versamark, 
Embossingpoeder: seafoam white, Dessinpapier bloc: PK9150 
(Winter dream), Fijn schuurpapier, Heattool, Pan Pastel: ultra 
blue extra dark

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0438 
(Petra’s Lariks), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
donkerbruin (938), nachtblauw 
(941), olijfgroen (945), 
Enamel dots: PL4510 (goud en 
zilver), PL4511 (cold as ice), 
Lint: VV1002 (glossy, zilver 1 
mm), VV1007 (organza met 
ster/sneeuw glitter, antraciet 
25 mm), VV1015 (kerstlint met 

V-patroon, zwart-zilver 3 mm)

Sn ijd uit kraft een rechthoek van 26,5 x 15,25 cm en ril vouwen 
op 15,5 cm (dalvouw), 17 cm (bergvouw) en 18,5 cm (dalvouw). 
Vouw de kaart en zet deze vast met een stukje tape. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,75 cm en mat op hagelwit 
karton. 
Embos een hagelwitte rechthoek van 13 x 14 cm. 
Stans twee tickets uit dessinpapier en de celestial stars uit 
goudkarton. 
Snijd uit PCP een rechthoek van 12 x 14 cm. Stempel de 
afbeelding en kleur in. Bewerk de lucht met Pan Pastel. 
Stempel losse cadeautjes, kleur in en knip uit. 
Stempel de tekst met olijfgroene inkt op hagelwit karton. 
Gebruik twee stukjes celestial stars bij de labels.

S nijd uit kraft een topvouwkaart van 14,5 x 14,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 13,75 x 13,75 cm en hagelwit karton van 
12,5 x 12,5 cm. 
Embos beide vierkanten en schuur het grootste vierkant licht op 
met fi jn schuurpapier. Plak de vierkanten op elkaar.
Stans twee labels en een rechthoek uit dessinpapier. 
Snijd uit PCP een rechthoek van 14 x 11,5 cm, stempel de 
afbeelding en kleur in. Bewerk de lucht met Pan Pastel. Stempel 
sneeuwvlokken. 
Stempel de tekst met donkerblauwe inkt op hagelwit karton.
Werk de kaart af met uitgestanste sneeuw- en ijskristallen. 

Neem een wolkengrijs A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. 
Ril (de hele breedte) op 4 cm vanaf onderen. Maak onderaan op 
de vouw een snede van 4 cm. Vouw beide fl appen naar binnen. 
Wacht met vastzetten. Draai de kaart, de vouw komt boven.

1. Snijd: boomdessin 13,3 
x 13,2 cm, nachtblauw 13,7 
x 13,6 cm, streepdessin 
13,7 x 15,1 cm. Plak boom-
dessin in het midden op 
nachtblauw vast. Neem een 
stuk organza lint (VV1007) 
en zet het onderaan, 
volgens voorbeeldfoto, aan 
weerskanten achter nachtblauw 
vast. Plak streepdessin achter 
nachtblauw vast.

Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl

Algemene werkwijze:
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het 10 cm hoog en 5 
cm breed. Lint wordt met dubbelzijdige tape vastgezet.

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0435 (Petra’s Poinsettia), LR0485 (Petra’s Ovaal en Hoeken), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: frayed burlap, 
weathered wood, Knipvel: VK9562 (Forest Animals), Dessinpapier: PK9142 (Après Ski), Papicolor kaartenkarton: Original zilvergrijs 
(902), wolkengrijs (929), Metallic pearlwhite (330) en ivory (331), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Sneeuwpapier: CA3104, Vellum



2. Snijd blauw dessinpapier van 14,6 x 16,5 cm en plak 
het op de voorkant op wolkengrijs (aansluitend aan 
de onderkant) vast. Neem een lang stuk organza lint 
(VV1007). Zet het in het midden onderaan op blauw 
dessinpapier vast.

Binnenkant kaart
3. Snijd 2x blauw dessinpapier van 
14,3 x 14 cm. Plak het volgens 
voorbeeldfoto op de binnenkant 
vast. Snijd een nachtblauwe 
strook van 2,6 x 14 cm en zet 
deze bovenaan vast. Sla het lint 
(rechterkant) over nachtblauw 
heen en zet het op wolkengrijs 
vast. Linkerkant: sla het lint om 
de fl ap heen en zet het aan de 
achterkant van wolkengrijs vast. 
Werk de bovenkant van beide 
fl appen netjes af met het kerstlint 
(VV1015). Plak beide fl appen aan 

weerskanten vast (midden openlaten).

4. Stans/embos het ovaal 
1x uit pearlwhite en 1x 
met twee mallen tegelijk 
(buitenrand en ring) uit 
zilverpapier. Het midden is 
nu open. Zet het plaatje in 
het midden achter zilver 
vast. Plak het pearlwhite 
ovaal onderaan achter zilver 
vast. (Tip: Maak hiervan een 
hanger. Stans/embos het 
ovaal dan 2x uit pearlwhite 
en werk de achterkant netjes 
af).

Stans/embos de grote bloem 1x uit pearlwhite en 
1x uit vellum. Zet het vellum iets verspringend 
in het midden op pearlwhite vast. Stans/embos 
de kleine bloem uit ivory en vellum, het hart 
uit sneeuwpapier. Zet de bloem in elkaar en laat 
drogen. 
Stans/embos vier blaadjes uit zilvergrijs (bewerk 
ze met frayed burlap) en de dennentakken uit 
olijfgroen en donkerbruin. 
Neem kerstlint (VV1015). Vouw het dubbel en haal 
het bovenaan door de opening van het ovaal. Maak 
twee lussen van glossy draad. Zet ze met 3D-kit 
vast. Zet de dennentakken vast. Plak de bloem erop 
vast.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0436 (Petra’s 
Bloemenschaal), LR0437 
(Petra’s Takjesset), Papicolor 
kaartenkarton: lichtgrijs (957), 
Kant: CG1001 (ivoor 10 mm), 
Lint: VV1006 (crème organza, 
dennentak met glitter 25 
mm), VV1012 (wit satijn, smal 
sterren 6 mm), Plaksteentjes: 
JU0932

Vouwwijze kaart
Snijd lichtgrijs van 19,5 x 28 cm. 
Vouw dubbel en weer open. Ril 
(de hele breedte) op 5 cm vanaf 
onderen. Maak onderaan op de 
vouw een snede van 5 cm. Vouw 
beide fl appen naar binnen. 
Snijd 2x wolkengrijs van 10,5 
x 13,5 cm en 2x dessinpapier 
(ster) van 10 x 13 cm. Plak het 
volgens voorbeeldfoto op de 
binnenkant vast. Plak het kant 

op de fl appen vast. Zet de fl appen aan weerskanten vast (midden 
openlaten). Draai de kaart volgens foto, de vouw komt boven.



Voorkant kaart 
Snijd wolkengrijs van 13,3 x 14,1 cm en dessinpapier (ster) van 
12,9 x 13,8 cm. Zet het volgens de voorbeeldfoto vast op de 
voorkant van de kaart.
Snijd een strook houtdessin van 13,9 x 5,3 cm en lichtgrijs van 
13,9 x 2,5 cm. Zet het lint (VV1006) op het lichtgrijs aan de 
boven-en onderkant achter vast.
Plak de lichtgrijze strook met het lint op 1,9 cm vanaf rechts 
gemeten op het houtdessin vast.
Zet links achter het houtdessin het kantje (CG1001) vast. Plak 
dit in één geheel links op de voorkant van de kaart vast.

Stans/embos het ovaal met twee mallen tegelijk (buitenrand 
en ring) uit pearlwhite. Het midden is nu open. Leg de mal 
(LR0485) op de achterkant van lichtgrijs. Trek de omtrek om 
met potlood en snijd/knip uit. Zet het plaatje in het midden op 
lichtgrijs vast. Plak het lichtgrijs met 3D-kit achter pearlwhite 
vast. Laat drogen.
Stans/embos de bloemenschaal uit zilverkarton (CA3127). Schuif 
het ovaal volgens voorbeeld op de bloemenschaal en zet het 
aan de achterkant vast (even goed meten). Zet het volgens 
voorbeeld vast op de voorkant van de kaart.

Stans/embos de grote bloem 1x uit ivory en 1x uit vellum. Zet 
het vellum iets verspringend in het midden op ivory vast. Stans/
embos de kleine bloem uit lichtgrijs en vellum en het hart uit 
sneeuwpapier. Zet de bloem in elkaar en laat drogen. 
Stans/embos drie blaadjes uit zilvergrijs, de takjesset uit 
sneeuwpapier en zilverkarton. Stans/embos de kleine hoekjes 
uit pearlwhite en zet het sneeuwpapier erachter vast. Maak een 
mooie collage en zet volgens voorbeeld vast.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1289 (Tiny’s 
Herten), CR1333 (Basisvormen-
Ovaal), Creatables: LR0378 
(Spar), LR0442 (Tiny’s 
Rendier), LR0444 (Horizon-
Woud), Design folder 
Extra:  DF3440 (Sneeuw- en 
ijskristallen), Distressinkt: 
vintage photo, Stempels: 

PL1517 (Project NL–Winter), Papicolor kaartenkarton: Original 
olijfgroen (945), Recycled kraft grijs (322) en bruin (323), 
Metallic babyblauw (366), Knipvel: VK9563 (Forest Animals-Vos), 
Foamball clay: wit glitter, Sharpie-pen: wit

Snijd een babyblauwe strook van 20 x 15 cm en ril op 2,5 cm en 
5 cm. Snijd hagelwit karton van 14,4 x 14,4 cm en plak op de 
bovenste helft dessinpapier van 10,5 x 14,1 cm. 
Stans de ster met twee mallen tegelijk uit donkerbruin karton. 
Embos sterren op wit karton en plak dit achter de open ster. 
Stans de bomenrand uit olijfgroen en breng er wat snowtex 
op aan. Snijd dessinpapier van 4,5 x 14,1 cm, teken de rand 
af en knip/snijd hierlangs af. Stans de afbeelding uit met het 
basisovaal, mat op olijfgroen en plak samen met het decoratieve 
witte frame op. Stans de herten uit bruine kraft en bewerk ze na 
het embossen met distressinkt vintage photo en de sharpie-pen. 
Plak babyblauw van 6,5 x 15 cm op de omgevouwen strook. 
Snijd hagelwit van 6,5 x 14,4 cm en stans de sterrenrand. Snijd 
4,5 x 14,1 cm dessinpapier, teken de rand af aan de zijkant en 
knip/snijd hierlangs af. Stans de spar uit olijfgroen en de stam 
uit grijs kraft en breng wat snowtex aan. 
Stans het rendier uit bruin kraft en bewerk het na het embossen 
met distressinkt vintage photo. 

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Algemene werkwijze:
Beïnkt alle randen van het dessinpapier en de afbeelding met distressinkt pumice stone.

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1421 (Nest stansen-Ster), Creatables: LR0486 (Gebogen rand met ijskristallen), Distressinkt: pumice stone, 
Stempelinkt: Memento gray fl annel, Dessinpapier bloc: PK9150 (Winter Dream), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), 
donkerbruin (938), Sneeuwpapier: CA3104, Snowtex



Extra nodig voor deze kaart: 
Design folder Extra: DF3439 
(Sterrenhemel/Celestial stars), 
Stempels: CS0979 (Kerst-, 
winter- en nieuwjaarswensen), 
Knipvel: AK0068 (Eline’s 
Kerstachtergronden), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft 
bruin (323), anjerwit (903), 
mokka (953), donkerbruin 

(938), nootbruin (939), Decoratiepapier: CA3126 (goud)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia), LR0437 (Petra’s 
Twigs set), LR0487 (Lots of 
stars), Design folder Extra: 
DF3439 (Celestial stars), 
Stempels: CS0979 (Kerst-, 
winter- en nieuwjaarswensen), 
Papicolor kaartenkarton 

Original: zilvergrijs (902), muisgrijs (944), lichtroze (923), heide 
(922), wolkengrijs (929), Knipvel: VK9562 (Forest Animals-
Eekhoorn), Plakparels: JU0953 (licht- en donkerzilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1355 (Vos), 
COL1368 (Egel), Craftables: 
CR1352 (Basisvormen-Label), 
Design folder Extra: DF3440 
(Sneeuw- en ijskristallen), 

Stempels: CS0980 (Christmas sentiments), Knipvel: AK0068 
(Eline’s Kerstachtergronden), Papicolor kaartenkarton: Recycled 
kraft bruin (323), Original anjerwit (903), mokka (953), 
donkerbruin (938), nootbruin (939), Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Sneeuwpapier: CA3104

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er gerecycled bruin kraft van 13 x 13 cm op. 
Snijd zilvergrijs van 12,5 x 12,5 cm, embos de sterren erin met 
de design folder en plak op. 
Snijd hagelwit van 9,7 x 9,7 cm en plak op. 
Snijd de afbeelding uit op 9,3 x 9,3 cm en plak op. 
Stans de kerstboom, muisjes, cadeautjes en takjes uit diverse 
kleuren en plak op. 
Werk de kaart af met een strikje en tekstje.

Snijd een muisgrijze topvouwkaart van 15 x 15 cm. 
Snijd hagelwit karton van 14,4 x 14,4 cm en plak op de onderste 
helft ervan dessinpapier van 8,5 x 14,1 cm. 
Stans de sterrenrand uit wit karton. Snijd voor de bovenste helft 
een strook van 8 x 14,1 cm uit dessinpapier, teken de rand af 
aan de onderkant en knip/snijd hierlangs af. 
Stans de ster met twee mallen tegelijk uit wolkengrijs karton. 
Embos sterren op wit karton en stans de bijbehorende snijmal 
uit heide karton. Plak dit op elkaar en achter de open ster. 
Knip de afbeelding uit en plak met 3D-kit verhoogd op. 
Stans/embos de poinsettia met de blaadjes en takjes uit 
heide, lichtroze, hagelwit, zilvergrijs, donkerbruin karton en 
sneeuwpapier. Stans de sterren ook uit sneeuwpapier.
Zet de bloem in elkaar en versier met een plakparel. Breng wat 
snowtex op de takjes aan. 
Werk de kaart af met een gestempelde tekst.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 21 x 10,5 cm en plak er 
gerecycled bruin kraft van 20,5 x 10 cm op. 
Snijd de achtergrondafbeelding uit en plak op. 
Stans een label uit hagelwit, stempel er een tekst op, embos de 
sneeuwvlokken erin met de design folder en plak op. 
Stans de vos, egel, muis, lantaarns en takjes uit diverse kleuren 
karton en plak op.
Werk de kaart af met de rest van het tekstje en sneeuwvlokken.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Collectables: COL1437 (Eline’s Familie Muis), COL1438 (Eline’s Kleding), COL1439 (Eline’s Kerstdecoraties), Stans- en embosapparaat, 
Stempelinkt: Memento tuxedo zwart, Dessinpapier bloc: PB7053 (Berry Christmas), Papicolor kaartenkarton: ravenzwart (901), 
grasgroen (907), hagelwit (930), cerise (933), bloesem (934), kerstrood (943), dennengroen (950), lentegroen (952), Waxkoord, 
Witte gelpen

Plak de onderdelen op de kaart en breng langs de onderrand 
foamball clay aan. Werk de kaart af met ijskristallen uit 
sneeuwpapier en stempel een tekst op een banier. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Design folder Extra: DF3440 
(Sneeuw- en ijskristallen), 
Stempels: CS0979 (Kerst-, 
winter- en nieuwjaarswensen), 
Knipvel: AK0069 (Eline’s 
Besneeuwde achtergronden), 
Papicolor kaartenkarton: 

Recycled kraft wit (321), Original: muisgrijs (944), lichtgrijs 
(957) en taupe (961), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), CA3120 
(brons), Sneeuwpapier: CA3104 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1416 (Eline’s 
Pinguïn), Craftables: CR1352 
(Basisvorm-Labels), CR1353 
(Label XL & Labels XS), 
CR1408 (Kaartenstandaard), 
Design folder Extra: 
DF3439 (Sterrenhemel), 
Stempels: CS0980 

(Christmas sentiments), Knipvel: AK0069 (Eline’s Besneeuwde 
achtergronden), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft wit 
(321), Original: muisgrijs (944), lichtgrijs (957) en taupe (961), 
Chipboard: CB5501, Decoratiepapier: CA3127 (zilver)

Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 10,5 cm. Snijd muisgrijs 
van 14,5 x 10 cm, embos met de design folder en plak op. 
Snijd de afbeelding uit op 12,5 x 9,3 cm en plak schuin op. 
Stans de muis en de kersttakjes uit en plak op. 
Werk de kaart af met een strikje, tekstje en sneeuwvlokken.

Stans de grootste label uit gerecycled wit kraft en embos de 
sterren erin met de design folder. Stans een kleiner label uit 
hagelwit. Stans de achtergrondafbeelding met dezelfde label en 
plak op. Knoop de labels aan elkaar met een stukje waxkoord. 
Stans de muis, pinguïn en takjes en plak op. 
Stans de standaard uit chipboard. Teken de binnenkant van de 
mal na op de achterkant van dessinpapier, knip uit en plak op. 
W erk de kaart af met een tekstje.

Extra nodig voor deze kaart: 
Tiny’s layered clear stamps: 
TC0858 (Chrysant), 
Dessinpapier bloc: PK9138 
(Canadian fall), Papicolor 
kaartenkarton: oranje (911), 
Lint: JU0951 (Victorian), 
Plakparels: bruin

Plak dessinpapier van 13 x 13 cm eerst op oranje karton van 
13,5 x 13,5 cm en dan op een anjerwitte dubbele kaart van 15 x 
15 cm.
Snijd stroken dessinpapier van 13 x 3,5 cm, 13 x 1,5 cm en 4 x 
13 cm en een vierkant van 8 x 8 cm.
Plak de laagjes volgens voorbeeld op de kaart.
Werk de kaart af met bladeren, bloemen, plakparels, een strikje, 
een krans en een tekst. 

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1419 (Krans), Stans- en embosapparaat, Clear stamps: CS0996 (Birthday wishes), TC0857 (Tiny’s layered stamps-
Bladeren), Stamp master: LR0009, Stempelinkt: zwart, Distressinkt: vintage photo, Memento inkt: bamboo leaves, cantaloupe, 
dandelion, espresso truffl e, ladybug, love letter, morocco, new sprout, northern pine, peanut brittle, potter’s clay, rhubarb stark, rich 
cocoa, tangelo, toffee crunch,  Stempelinkt: zwart, Stempelpapier: wit, Papicolor kaartenkarton: anjerwit (903), donkerbruin (938)

Algemene werkwijze:
Beïnkt de randen van het papier naar eigen inzicht met distressinkt vintage photo.
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Patroon A

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1420 (Stansmal-
Herfst), Tiny’s layered clear 
stamps: TC0856 (Eekhoorn), 
Dessinpapier bloc: PK9138 
(Canadian fall), Distressinkt: 
carved pumkin, festive berries, 
forest moss, fossilized amber, 
pine needles, Gelpennen: rood 
en wit, Plakparels: bruin, Touw

Snijd een anjerwitte cirkel van 8,5 cm Ø. Vouw de cirkel dubbel 
zodat er een vouw ontstaat. Neem hierop patroon A over. Snijd 
en ril het.
Vouw de kaart dubbel. Aan de kant van het trapje zal een 
gedeelte uitsteken. Snijd/knip dit rond af.
Snijd alle zichtbare vlakken van het patroon uit dessinpapier en 
snijd ze aan  alle kanten 0,5 cm kleiner. 
Snijd dessinpapier van 8,5 x 2,5 cm en 8,5 x 1 cm. Plak de 
stroken op het grootste deel dessinpapier en snijd de rechterkant 
rond af. Plak de drie onderdelen op donkerbruin en snijd dit aan 
alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak het daarna op de kaart.
Snijd een anjerwitte strook van 5 x 1 cm, ril vouwen op 1 cm, 
2,5 cm, 4 cm en 5 cm. Vouw deze als berg-, dal- en bergvouw. 
Bevestig de strook in het midden van de binnenkant van de 
kaart. Dit voorkomt dat de kaart uit elkaar zakt.
Stans pompoenen, paddenstoelen etc. uit stempelpapier en kleur 
ze in met distressinkt.
Werk de kaart af met bladeren, een eekhoorn, eikels, 
paddenstoelen, plakparels, pompoenen, een krans en een tekst.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Tiny’s layered clear stamps: 
TC0856 (Eekhoorn), TC0858 
(Chrysant), Distressinkt: bruin: 
gathered twigs, groen: peeled 
paint, shabby shutters, twisted 
citron, Touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Tiny’s layered clear stamps: 
TC0858 (Chrysant), 
Distressinkt: bruin: gathered 
twigs, groen: peeled paint, 
shabby shutters, twisted 
citron, Watermerkinkt, 
Embossingpoeder: helder, 
Heatgun, Papicolor 
kaartenkarton: cerise (933), 
Plakparels: bruin

Snijd een anjerwitte rechthoek van 27,5 x 13,5 cm en ril vouwen 
op 13,5 cm en 14 cm. Vouw de kaart in model. Neem patroon B 
over op de voorkant van de kaart en snijd en vouw deze.
Snijd stempelpapier van 9,4 x 9,4 cm en bewerk het met de drie 
groene kleuren distressinkt.
Snijd stempelpapier van 13 x 13 cm en snijd een vierkant van 
10 x 10 cm uit het midden. Stempel er met bruine Memento inkt 
blaadjes op. Bewerk het papier met distressinkt gathered twigs 
en vintage. Plak dit kader op de rand van de kaart.
Snijd anjerwit van 9,5 x 9,5 cm en plak het aan de binnenkant 
van de kaart.
Werk de kaart af met bladeren, een eekhoorn, eikels, een strikje, 
takjes en een tekst.

Snijd stempelpapier van 13 x 13 cm. Stempel er met Memento 
inkt verschillende eikels op. Bewerk het papier met distressinkt 
gathered twigs en vintage photo. Plak het op cerise van 13,5 x 
13,5 cm.
Snijd stempelpapier van 8 x 8 cm. Stempel er met de 
stap 4 stempel blaadjes op met watermerkinkt. Strooi er 
embossingpoeder overheen en verhit dit met de heatgun.
Bewerk het papier met de drie groene kleuren distressinkt en 
plak het daarna op een donkerbruin vierkant van 8,5 x 8,5 cm.
Plak alle onderdelen op een anjerwitte dubbele kaart van 15 x 
15 cm.
Werk de kaart af met bladeren, bloemen, plakparels, takjes en 
een tekst.

Patroon B



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1436 (Dorp 
deco-set 4-Fiets etc.), 
Craftables: CR1374 (Boxkaart), 
CR1393 (Groentetuin), CR1398 
(Stansmal-Vogels), CR1418 
(Stansmal-Auto’s), Creatables: 
LR0392 (Besneeuwde 
ijspegels), LR0443 (Tiny’s 

Oostenrijks dorp), LR0444 (Horizon-Woud), LR0487 (Veel 
sterren), Design folder Extra: DF3439 (Sterrenhemel), Stempels: 
CS0979 (Kerst-, winter- en nieuwjaarswensen), Stempelinkt: wit 
pigment, Archival jet black, Papicolor kaartenkarton Original: 
donkerbruin (938), nachtblauw (941), muisgrijs (944), Kraft, 
Glitterlijm: stardust (Stickles), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Tule, Wax koord 0,5 mm: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1398 (Stansmal-
Vogels), Creatables: 
LR0486 (Gebogen rand met 
ijskristallen), Design folder 
Extra: DF3440 (Sneeuw- en 
ijskristallen), Stempels: 
CS0980 (Kerstteksten), 
Stempelinkt: Archival jet 
black, Satijnlint: rood

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1398 (Stansmal-
Vogels), CR1431 (Nest stansen-
Sterren), Creatables: LR0444 
(Horizon-Woud), Design folder 
Extra: DF3440 (Sneeuw- en 
ijskristallen), Stempelinkt: 
wit pigment, Papicolor 
kaartenkarton Original: 
nachtblauw (941), mosgroen 

(951), Sneeuwpapier: CA3104, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Satijnlint: rood

Stans de onderdelen van de boxkaart uit wit karton en stans 
drie verbindingsstrookjes. Snijd een nachtblauwe kaart van 14 
x 14 cm, embos een sterrenhemel en bewerk deze met witte 
stempelinkt. Knip de bovenkant in de vorm van de boxkaart en 
plak de kaart op de achterwand in de kaart. Stans de mal van 
de design folder uit zilverkleurig decoratiepapier en plak de 
sterren bovenaan op de blauwe kaart. Stans de horizon met het 
woud 3x uit olijfgroen karton, bewerk met witte stempelinkt. 
Scheur wat witte strookjes karton en plak ze als sneeuw op de 
verbindingsstrookjes, bewerk ze met glitterlijm. 
Stans/embos het kerkje, de huisjes, kerstkramen, spulletjes voor 
de kerstkramen, auto’s en fi etsen. Bewerk de kerstkramen en 
losse kerstbomen met een gelpen. Rangschik alle onderdelen op 
de achterwand en de drie verbindingsstrookjes en plak ze erop 
vast. Plak de beplakte verbindingsstroken in de boxkaart. Zet de 
boxkaart in elkaar. 
Stans/embos de ijspegels en plak ze aan de binnenkant langs de 
bovenrand van de kaart. 
Werk de voorkant af met dessinpapier, een banier met 
gestempelde tekst, de gestanste sterren, een vogeltje en een 
strik van tule met wit waxkoord.

Snijd een dubbele rode kaart van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier 
van 14 x 14 cm. 
Snijd een witte kaart van 13,5 x 13,5 cm, stans langs de 
onderkant een gebogen rand met ijskristallen en plak op het 
dessinpapier. 
Plak een rood satijnen lint over de witte kaart met het 
dessinpapier en plak het geheel op de rode kaart. 
Stans/embos drie kerstkramen, spulletjes voor de kramen, vijf 
bomen, drie sneeuwmannetjes en wat ijssterren. Bewerk de 
bomen en de kramen met een gelpen en plak alles volgens 
voorbeeld op de kaart. 
Werk de kaart af met een rode satijnen strik en bestempelde 
tekstbaniers.

Snijd een dubbele rode kaart van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier 
van 14 x 14 cm. Plak rood lint van links naar rechts in het 
midden over het dessinpapier en plak het op de rode kaart. 
Em bos sneeuw- en ijskristallen in een witte kaart van 12,5 x 
12,5 cm en plak op een rode kaart van 13 x 13 cm. 
Plak dessinpapier van 5,5 x 14,5 cm op een rode strook van 6 x 
14,5 cm. Plak deze links van het midden op de kaart. 
Stans de grootste ster uit rood karton, de bewerkte ster uit 
wit karton en de daaropvolgende ster uit wit en blauw karton. 
Scheur de kleinste witte middendoor en plak op de blauwe. 
Stans/embos bomen, kerstkramen, spulletjes voor de kramen en 
een sneeuwman. Bewerk de bomen en nachtblauwe hemel met 
een gelpen en plak alles volgens voorbeeld op de kaart. 
Stans met de mal van de design folder wat ijssterren uit 
sneeuwpapier en plak ze samen met een rode satijnen strik op 
de kaart. 

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1440 (Dorp deco-set 5-Kerstmarkt), Craftables: CR1394 (Stansmal-Bloementuin), Stans- en embosapparaat, 
Dessinpapier bloc: PB7053 (Berry Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), rood (918), hagelwit (930), 
olijfgroen (945), Gelpennen



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1436 
(Dorp deco-set 4-Fiets 
etc.), Craftables: CR1418 
(Stansmal-Auto’s), Creatables: 
LR0443 (Tiny’s Oostenrijks 
dorp), LR0444 (Horizon-
Woud), Stempelinkt: wit 
pigment, Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Papicolor 

kaartenkarton Original: donkerbruin (938), nachtblauw (941), 
muisgrijs (944), Kraft, Glitterlijm: stardust (Stickles)

Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en nachtblauw karton van 13,5 
x 13,5 cm op. 
Snijd vier witte stroken van 13,5 x 7 cm en scheur ze aan een 
lange kant af. 
Stans de horizon met het woud 3x uit olijfgroen en bewerk de 
randen met witte stempelinkt. 
Stans de kerk, het witte huisje, de kerstkramen, de scooter, de 
fi ets en de spulletjes voor de kramen uit verschillende kleuren 
karton en papier. 
Leg de witte gescheurde stroken eerst trapsgewijs neer, leg dan 
de bomen en de huisjes ertussen en de rest van de fi guurtjes. 
Als je tevreden bent over het tafereel plak je alles vast.
Bewerk de kerstboom en de donkere hemel met gelpennen en de 
gescheurde randen met glitterlijm.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1412 
(Veren), Creatables: 
LR0286 (Dennenappels), 
LR0438 (Petra’s Lariks), 
LR0485 (Petra’s Ovaal en 
Hoeken), LR0486 (Gebogen 
rand met ijskristallen), 
Knipvel: EWK1253 (Winter 
Dream-blauw), Papicolor 
kaartenkarton: Original 
babyblauw, Metallic pearl 
white (330), Vellum: 
lichtblauw, Dutch Doobadoo 

mal: 470.713.107, Plakglitters: lichtblauw, Knoopjes, Klein 
ponsje: ster, Restje bronskleurig papier

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1373 
(Droomvanger-veertjes 
gebruikt), Creatables: 
LR0486 (Gebogen rand met 
ijskristallen), LR0487 (Lots 
of stars), Stempels: CS0975 

(Dromen), Stempelinkt: Stazon stone grey, Knipvel: EWK1252 
(Winter Dream-roze), Papicolor kaartenkarton: Original lichtroze 
(923), cerise (933), Vellum, Plakglitters

Teken de Dutch Doobadoo-mal over op muisgrijs karton en een 
maat kleiner op babyblauw karton. Plak de delen op elkaar. 
Stans de gebogen rand 2x uit. Snijd dessinpapier van 7 x 13 
cm. Plak één rand ónder het dessinpapier en de andere óp het 
dessinpapier. Knip een plaatje uit het knipvel en schuif dit iets 
onder de rand. Stans een ster en schuif deze weer iets onder het 
plaatje. Werk de rand af met een strook lichtblauwe plakglitters. 
Stans veren en poinsettia’s en maak er een toef van. Knip veren 
en het vogeltje uit het knipvel en steek deze tussen de toef. 
Knip nog een plaatje van een knipvel, knip dit in stukjes en plak 
ze her en der op de kaart. 
Stans tot slot een hoekje en plak het op de rechterbovenhoek 
van het plaatje.

Snijd een dubbele muisgrijze kaart van 15 x 15 cm en lichtroze 
karton van 13,5 x 13,5 cm. Stans de gebogen rand met 
ijskristallen uit dessinpapier. Stans hem eerst een keer uit, haal 
de mal uit het papier, draai de mal om en leg hem met een 
ruimte van ongeveer 2 cm uit elkaar weer op het dessinpapier 
en draai hem nog een keer door de machine. Je hebt nu een 
dubbele rand. Stempel alvast een tekst op een strookje vellum, 
dit heeft even tijd nodig om te drogen. Knip uit cerise karton 
een strook van 1 cm, laat deze ook iets golvend lopen. Stans 
een ster uit vellum en knip deze door. Schuif de twee halve 
sterren onder de strook cerise karton. 
Knip veren uit dessinpapier en schuif ze aan de andere kant van 
de strook. Stans nog twee kleine sterren uit sneeuwpapier en 
vellum en plak ze er bovenop. Stans een plaatje uit het knipvel 
en plak op de kaart. Stans de ‘lots of stars’ uit cerise karton, 
knip doormidden plak ze tussen de sterrentoef aan de onderkant 
van de kaart. Knip het strookje met de tekst op maat en schuif 
het tussen de sterrentoef. Stans tot slot nog wat veertjes uit 
sneeuwpapier en vellum en plak ze op de kaart. De strook met 
kleine sterretjes is restmateriaal uit de stans ‘lots of stars’. 

Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Dessinpapier: PK9150 (Winter Dream), Papicolor kaartenkarton: Original muisgrijs (944), Sneeuwpapier: 
CA3104, Glitterlijm: crystal (Stickles)



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1412 (Veren), 
Creatables: LR0485 
(Petra’s Ovaal en Hoeken), 
Stempels: CS0975 (Dromen), 
Stempelinkt: Stazon stone 
grey, Knipvel: EWK1253 
(Winter Dream-blauw), 
Papicolor kaartenkarton: 
Original babyblauw (956), 
Vellum, Restje wol, Stukje 
pomponband

Teken een cirkel van 25 cm Ø op babyblauw karton. Teken een 
lijn (zie tek.) op 8,3 cm vanaf de onderkant en op 5,5 cm vanaf 
de linker- en rechterkant. Knip de cirkel uit, ril/knip de lijnen. 
Vouw eerst de twee fl appen van 5 cm naar binnen, dan de fl ap 
van 8,3 cm (dus de onderste fl ap) naar boven en als laatste de 
twee kleine fl apjes weer naar binnen. 
Neem patroon A over op dessinpapier, plak er diverse sterren op 
en stempel een tekst. Plak tot slot nog een kleine ster boven 
aan het label. Maak van een stukje wol een klein strikje en plak 
dit op de ster.
Neem patroon B over en plak het op de kaart. Stans het ovaal 
van muisgrijs karton en plak er een plaatje in. Plak veertjes aan 
de bovenkant.
Neem patroon C over en plak het ook op de kaart. Plak er een 
stukje pomponband overheen. Maak een toef van veren en 
poinsettia’s. 
Werk de kaart af met gestempelde veertjes.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1387 (Tiny’s 
Dennentak), CR1412 (Veren), 
Creatables: LR0438 (Petra’s 
Lariks), LR0487 (Lots of 
stars), Knipvel: EWK1252 
(Winter Dream-roze), Papicolor 
kaartenkarton: Original 
grasgroen (907), Metallic pearl 
white (330)

Snijd muisgrijs karton van 27 cm. Snijd hieruit twee scheve 
stukken (zie tek), een stuk met de hoogte van 17 cm links en 
8 cm rechts en een stuk van 8 cm links en 17 cm rechts. Maak 
met potlood een horizontale hulplijn op beide stukken muisgrijs 
karton. De hulplijn komt in het midden, dus aan de zijde van 8 
cm op 4 cm en aan de zijde van 17 cm op 8.5 cm. Maak op beide 
stukken een verticale hulplijn om de 4.5 cm. De dikke lijnen zijn 
snijlijnen en de gestreepte lijnen zijn rillijnen. Snijd en ril beide 
stukken karton. Schuif de twee delen in elkaar. 
Stans vijf sterren uit muisgrijs karton en vijf uit dessinpapier. 
Plak drie sterren op de bovenkanten van de kaart. 
Knip van twee sterren een punt af en plak deze aan de voorkant 
van de kaart. Stans de veren, een poinsettia, lots of stars en 
takjes, maak er een toefje van en versier iedere ster. 
Knip een plaatje uit het knipvel en plak het op de voorkant van 
de kaart. De losse kleine sterretjes komen uit het stencil ‘lots of 
stars’.
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Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0431 
(Pompoenen), Papicolor 
kaartenkarton Original: oranje 
(911), Distressinkt: seedless 
preserves, candied apple, 
carved pumpkin, wild honey, 
vintage photo, Enamel dots: 
PL4502 (groen en oranje)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1397 
(Charmant alfabet), COL1398 
(Eline’s Baniers), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
lentegroen (951), kerstrood 
(943), Enamel dots: PL4503 
(zwart en wit), Enamel dots : 
PL4503 (zwart en wit)

Vouw een kraftkaart (13,5 x 27 cm) dubbel en plak er 
donkerbruin van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm 
op.
Stans de krans uit drie tinten bruin en crème. Plak ze op elkaar 
op het dessinpapier en trek delen van de donkerste krans naar 
boven. 
Stans de strik en de pompoenen uit oranje.
Stans de onderdelen van de stansmal uit wit en bewerk ze zoveel 
mogelijk in de originele kleuren van de vruchten.
Werk de kaart af met enamel dots.

Vouw de kraftkaart dubbel (13,5 x 27 cm) en plak er crème van 
13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op.
Stans de krans en de losse takjes 2x uit drie kleuren bruin. Plak 
ze op elkaar en steek de takjes tussen de krans. Stans de strik 
uit kerstrood.  
Stans de onderdelen van de stansmal uit groen, kerstrood en wit. 
De groene blaadjes zijn hier en daar wat bewerkt en de witte 
maïskolven zijn helemaal bewerkt in de originele kleuren. Steek 
de blaadjes, maïskolven en rode takjes tussen de krans.
Stans de banier uit crème en de tekst uit mokka. Vouw de banier 
aan weerskanten om en plak de tekst erop.
Werk de kaart af met bruine en amel dots.

Door Sabine Sprenkeler
sabscreas1987.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1419 (Krans), CR1420 (Stansmal-Herfst), Creatables: LR0448 (Strikken), Stans- en embossingapparaat, Distressinkt: 
fossilized amber, mustard  seed, shabby shutters, crushed olive, peeled paint, Dessinpapier blocs: PK9109 (Kraft), PK9138 
(Canadian Fall), Papicolor kaartenkarton Original: donkerbruin (938), nootbruin (939), crème (927), mokka (953), mosgroen 
(951),hagelwit (930)


