
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.

Materialen voor coverkaart:
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia), LR0488 (Petra’s 
Kerstrand), LR0491 (Tiny’s 
versierde kerstboom), 
Stans- en embosapparaat, 
Tekststempels: CS0991 (Fijne 
Kerstdagen), Distressinkt: 
weathered wood, Memento 
inkt: cottage ivy, rhubarb 

stalk, Knipvel Tiny: IT598 (Kerstbomen), Dessinpapier bloc: 
PK9151 (Royal Christmas), Papicolor kaartenkarton: Original: 
zilvergrijs (902), lavendel (921), hagelwit (930), kerstrood 
(943), lichtgrijs (957) en Metallic: platinum (335), botanic 
(336), Sneeuwpapier: CA3104, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Vellum, Enamel dots: PL4511 (cold as ice), PL4510 (goud en 
zilver), Glitterlijm, Plakparels: CA3132 (wit), Satijnlint: VV1012 
smal sterren 6 mm (wit)

1. Snijd een hagelwitte strook 
van 21 x 15 cm (dit is ruim 
gemeten). Zet de mal met 
verwijderbaar tape aan de 
bovenkant vast en stans/
embos deze met de machine. 
Draai het papier.
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2. Tip: voor het bepalen van 
de plek voor het p atroon 
aan de andere kant: Leg het 
plaatje op hagelwit tegen het 
geëmboste patroon aan. Zet de 
mal rechts aansluitend aan het 
plaatje vast met verwijderbaar 
tape en stans/embos deze 
met de machine. Snijd de 
bovenkant recht boven het 
geëmboste patroon af. Snijd 
de onderkant op 1 cm vanaf 
het patroon gemeten af.

3. Snijd een strook 
zilverkarton van 14,4 x 9,5 
cm. Zet deze in het midden op 
hagelwit vast. Plak het plaatje 
op 2 cm vanaf boven gemeten 
op zilver vast. Zie foto 5.

4a. Snijd voor de onderrand een hagelwitte strook van 
21 x 13,8 cm. Zet de mal (zie foto 1) met verwijderbaar tape aan 
de bovenkant vast en stans/embos deze met de machine. 
Snijd van sterrendessinpapier een strook van 2 cm hoog. 
Stempel de tekst met zwarte stempelinkt. Leg de strook op 
hagelwit en snijd op maat.

4b. Ril en vouw daarna de onderkant. Doe dit aansluitend aan 
het sterrendessinpapier. Maak na 1 cm weer een vouw. De hoogte 
van de onderrand (in het midden van de punt gemeten) is 
6,5 cm. Maten: 6,5 cm (onderrand), 1 cm vouw, 1 cm vouw, 
14,4 cm.



4c. Om ervoor te zorgen dat 
de onderrand straks niet 
naar voren valt, wordt deze 
vastgezet met lint (zie foto). 
Plak het sterrendessinpapier 
erop vast. 

5. Stans/embos de kerstrand 
voor de bovenkant volgens 
voorbeeld uit hagelwit en 
kerstrood. Zet hagelwit op 
kerstrood vast. Zet het aan de 
bovenkant op zilver vast (zie 
foto 7).

6. Snijd rood dessinpapier 
(PK9151) van 14,4 x 13,7 cm 
en zet dit op hagelwit vast 
(zie x op foto).

9. Zet het deel met de bomen vast op de voorkant 
van lavendel. Sla het lint om de voorkant van de 
kaart heen en zet dit achter vast. Stans/embos 
de poinsettia uit vellum, lichtgrijs karton en 
sneeuwpapier en de twee blaadjes uit platinum 
karton.

8. Snijd een strook lavendel van 17,5 x 29 
cm. Vouw het dubbel en weer open. Maak 
aan weerskanten op de vouw een snede 
van 2 cm. Ril de voorkant van de kaart 
aan weerskanten op 2 cm en vouw dit 
naar binnen toe, zet vast. Snijd voor de 
achterkant sterrendessinpapier van 13,8 x 
16,7 cm. 

7. Zet het deel met het plaatje 
op rood dessinpapier vast. 
Stans/embos de boompjes uit 
zilvergrijs en botanic.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1332 
(Basisvormen-Vierkant), 
CR1378 (Tiny’s Dennentak), 
CR1379 (Tiny’s Ornamenten-
Pegel en Bal), CR1381 (Tiny’s 
Ornamenten-Kerk en Uil), 

CR1382 (Tiny’s Ornamenten-Ster en Klok), Knipvel: IT598 (Tiny’s 
Kerstboom), Vellum, Plakparels: JU0392 (helder)

Snijd een hagelwitte strook van 27,5 x 13,5 cm en ril vouwen 
op 5,5 cm, 7 cm, 20,5 cm en 22 cm. Snijd uit de zijfl appen een 
rechthoek van 12,5 x 4,5 cm, er blijft een rand van 0,5 cm over. 
Plak er vellum achter. 
Snijd lichtgrijs karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 
x 12,5 cm en 13,5 x 4,5 cm. Plak de laagjes op met een kantje 
erlangs. Stans het sierlijke vierkant uit wit en een gesloten 
vierkant van 8,7 x 8,7 cm uit goudpapier.
Stans de afbeelding uit. Stans de takjes uit dennengroen en 
gerecycled groen kraft, bewerk met inkt. Stans de kerstornamenten 
uit goud- en sneeuwpapier en plak ze op met een touwtje eraan. 
Werk de kaart verder af.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1325 (Baniers en kersttekst), COL1441 (Karin’s Pins & Bows Giftwrapping), Craftables: CR1335 (Stansmal-
Sneeuwvlokken), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark, Distressinkt: peeled paint, Embossingpoeder: WOW! Primary 
chartreuse regular WH10R, Dessinpapier bloc: PK9151 (Royal Christmas), Papicolor kaartenkarton: Recycled groen kraft (328), 
Original: hagelwit (930), dennengroen (950), lichtgrijs (957), Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3104 (sneeuwpapier), CA3121 
(goud), Dun jutetouw, Heat tool, Plakparels: CA3133 (off-white), Wit kant, Witte veertjes



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1334 
(Basisvormen-Rechthoek), 
CR1378 (Tiny’s Dennentak), 
Creatables: LR0490 (Tiny’s 
Kerstboom met sterren), 
LR0489 (Tiny’s Hertenkop), 

Distressinkt: pumice stone, Knipvel: IT597 (Tiny’s Kerstballen), 
Zwarte pen

Ex tra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkel), CR1378 
(Tiny’s Dennentak), CR1384 
(Kerstdecoraties), Creatables: 
LR0492 (Tiny’s Houten 
kerstboom), Distressinkt: 
pumice stone, Knipvel: IT597 
(Tiny’s Kerstballen)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1315 (Tab met 
NL-tekst), Craftables: CR1332 
(Basisvormen-Vierkant), 
CR1380 (Tiny’s Ornamenten-
Vogels), CR1387 (Krans), 
CR1423 (Open star fold), 
Creatables: LR0491 (Tiny’s 
Versierde kerstboom), Knipvel: 
IT598 (Tiny’s Kerstbomen), 
Glitterlijm: goud (Stickles), 
Zwarte pen

Snijd een hagelwitte kaart van 15 x 10,5 cm. 
Snijd lichtgrijs karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 
14 x 9,5 cm, plak op met een randje kant erlangs. Snijd een 
strook dessinpapier van 15 x 5 cm. Stans de sierlijke rechthoek 
uit wit. Snijd dessinpapier van 10,7 x 6,7 cm en p lak de laagjes 
op. 
Stans de afbeelding uit en knip het teveel aan wit eraf, plak 
aan de linkerzijkant op de rechthoek. Stans de takjes uit 
dennengroen en gerecycled groen kraft, bewerk met inkt en 
plak ze op. Stans de kerstboom uit wit en goud, plak ze schuin 
op elkaar. Stans de hertenkop uit en bewerk met inkt. Plak de 
laagjes op de kaart en werk verder af.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. Snijd 
lichtgrijs van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm en 
15 x 7 cm. Plak de laagjes op met een randje kant erlangs. 
Stans de sierlijke cirkel uit wit en een kleine cirkel uit 
dessinpapier. Gebruik een nog kleinere mal voor de afbeelding.
Stans de takjes uit dennengroen en gerecycled groen kraft, 
bewerk met inkt. 
Stans de houten kerstboom uit wit en bewerk met inkt. 
Plak de laagjes op de kaart en werk verder af.

Neem het patroon over op hagelwit karton en snijd uit. Bepaal 
bij het deel met de plakstroken het midden (dus op 6,75 cm). 
Snijd hier de open star fold (CR1423) uit, vouw en plak de kaart 
daarna in elkaar. Snijd lichtgrijs van 13 x 13 cm en dessinpapier 
van 12,5 x 12,5 cm en 13 x 3,5 cm. Snijd de achthoek uit het 
midden en plak het geheel op de kaart met een randje kant 
langs de onderkant. Vouw de ster open. Stans de krans uit 
dennengroen karton en gerecycled groen kraft, plak ze op de 
cirkelrand, vouw de puntjes naar binnen en plak er een aantal 
blaadjes overheen. Stans de kerstboom uit, bewerk met inkt en 
glitterlijm en plak op de kaart met een veertje erachter. Stans 
het vogeltje uit goud en plak een veertje achter de staart. Werk 
de kaart af. Snijd voor het schuifgedeelte van de kaart hagelwit 
van 13 x 13 cm. Plak er de volgende laagjes op: lichtgrijs van 
12,5 x 12,5 cm met een tabje erlangs, dessinpapier van 12 x 12 
cm, een gestanst sierlijk wit vierkant en een afbeelding.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Frantage: shabby white

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: HT1626 (Happy 
Halloween), MM1604 (Texture 
Grid), Craftables: CR1422 
(Spiderweb), Stans- en 
embosapparaat

Snijd stempelkarton van 10 x 10 cm, stempel onderlangs de 
randstempel met zwarte Stazon inkt. Stempel de rand ook op het 
maskeerpapier en knip die uit. Plak de uitgeknipte gedeeltes op de 
gestempelde afbeelding op de originele kaart zodat deze afgedekt 
worden. Neem daarna met de blending tool wat distressinkt 
(chipped sapphire, spiced marmalade en wilted violet) op en 
breng hiermee de achtergrond op kleur. Neem voor iedere kleur 
distressinkt een ander sponsje. Laat de kleuren voorzichtig in 
elkaar overlopen. Laat een paar waterdruppels voorzichtig op de 
achtergrond vallen en droog deze met een heattool; het water 
reageert met de inkt. Stempel met zwarte Stazon inkt wat takken 
langs de zijkanten en een aantal vleermuizen. Strooi daarna witte 
frantage over de achtergrond en verhit dit met de heattool.
Maak de bodem van de kaart bruin met distressinkt ground 
espresso en maak de randen zwart met black soot.
Verwijder het maskeerpapier van de kaart en kleur de afbeelding 
in met aquarelverf. Snijd paars kaartenkarton van 10,5 x 10,5 cm 
en een dubbele zwarte kaart van 13 x 13 cm. Plak de laagjes op de 
kaart.

Snijd stempelkarton van 10 x 13 cm, stempel onderlangs de 
randstempel met zwarte Stazon jet black en stempel bovenin 
een heks. Stempel de rand en heks ook op het maskeerpapier en 
knip ze uit. Plak de uitgeknipte gedeeltes op de gestempelde 
afbeeldingen op de originele kaart zodat deze afgedekt worden.
Neem daarna met de blending tool wat distressinkt (chipped 
sapphire, spiced marmalade en wilted violet) op en breng hiermee 
de achtergrond op kleur. Neem voor iedere kleur distressinkt een 
ander sponsje. Laat de kleuren voorzichtig in elkaar overlopen. 
Stempel met zwarte Stazon inkt wat takken langs de zijkanten, 
een aantal vleermuizen en een tekst. Stempel met de mixed media 
stempels st ructuur op de achtergrond. Maak de bodem van de kaart 
bruin met distressinkt ground espresso en maak de randen zwart 
met black soot. Verwijder het maskeerpapier van de kaart en kleur 
de afbeelding in met aquarelverf. Snijd paars karton van 
10,5 x 13,5 cm en een dubbele zwarte kaart van 11 x 14 cm. 
Plak de laagjes op de kaart. Stans nog twee spinnenwebben en 
plak ze op de kaart.

Door Jenine Siemerink
jenines-cardideas.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stempel: HT1627 (Haunted Mansion), Stempelkarton, Stempelinkt: Stazon jet black, Maskeerpapier, Distressinkt: chipped sapphire, 
wilted violet, spiced marmalade, black soot, ground espresso, Blending tool, Kaartenkarton: paars en zwart, Aquarelverf

Door Karin Joan
www.makerisme.nl/kjmd



Extra nodig voor deze kaart: 
Layered stamps: TC0860 (Tiny’s 
Amaryllis)

Extra nodig voor deze kaart: 
Layered stamps: TC0861 (Tiny’s 
Helleborus)

Plak dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op dessinpapier van 
14 x 14 cm en dan op een hagelwitte dubbele kaart van 
15 x 15 cm. Plak er dessinpapier van 7 x 10,5 cm, 7,5 x 13 cm 
en 15 x 3 cm bovenop. Stempel de amaryllis op stempelpapier 
van 9 x 7,5 cm en plak het op dessinpapier van 9,5 x 8 cm. 
Stempel de tekst op een wit strookje van 9 x 1,5 cm. Stempel een 
hulstblaadje. Werk de kaart af met plakparels.

Plak dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op dessinpapier van 14 x 14 
cm en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Plak er dessinpapier van 10 x 8 cm, 4,5 x 13,5 cm en 9 x 7,5 cm 
bovenop.
Stempel de helleborus op stempelpapier van 10 x 7,5 cm en plak 
op dessinpapier van 10,5 x 8 cm.
Stempel de tekst en snijd deze in aparte gedeelten. Stempel een 
hulstblaadje.
Werk de kaart af met plakparels.

Extra nodig voor deze kaart: 
Layered stamps: TC0859 (Tiny’s 
Poinsettia)

Plak dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op een hagelwitte dubbele 
kaart van 15 x 15 cm. Plak er dessinpapier van 14 x 14 cm, 7 x 13 
cm en 14 x 5 cm bovenop. Druk de poinsettia af op stempelpapier 
en knip uit op 11 x 5 cm. Snijd uitstekende delen weg. Plak 
op dessinpapier van 11,5 x 5,5 cm. Stempel de tekst en wat 
hulstblaadjes. Werk de kaart af met plakparels.

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stampmaster: LR0009, Stempelpapier: wit, Layered stamps: TC0862 (Tiny’s Hulst), Tekststempels: CS0991 (Fijne kerstdagen), 
Stempelinkt: zwart, Distressinkt: vintage photo, Memento inkt: bamboo leaves, dandelion, lady bug, love letter, new sprout, 
northern pine, rich cocoa, rhubarb stalk, Dessinpapier bloc: PK9151(Royal Christmas), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), 
Plakparels: CA3132 (wit)

Algemene werkwijze:
Beïnkt de rand van het karton/papier naar eigen inzicht met distressinkt. 


