
Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen, gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1343 (Kerstklokken), CR1424 (Lantaarn), Stans- en embosapparaat, Stempel: CS0991 (Fijne Kerstdagen), Distressinkt: 
forest moss, gathered twigs, pine needles, Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930) en lichtgroen (947), Recycled kraft grijs 
(322), Plakparels: CA3132 (wit), Gesso: wit

Algemene werkwijze:
Beïnkt de randen van het papier met distressinkt gathered twigs.
Stans de hulstbladeren uit lichtgroen karton en bewerk ze met distressinkt forest moss, gathered twigs en pine needles. Bewerk de 
randen met gesso.

Extra nodig voor cover kaart:
Kaartenkarton: blauw, 
Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1363 
(Jingle bells), Craftables: 
CR1425 (Adventskaarsen), 
Kaartenkarton: roze, 
Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1426 
(Kaarsenset), Plakparels: bruin

Neem het patroon over op een hagelwitte strook van 
29 x 14,5 cm, ril en vouw deze tot een kaart.
Snijd uit dessinpapier rechthoeken van 7,5 x 12,5 cm, 
3 x 10 cm en 3 x 0,5 cm. Plak ze op blauw karton van 
8 x 13 cm, 3,5 x 10,5 cm en 3,5 x 1 cm en daarna op kraftkarton 
van 8,5 x 13,5 cm, 4 x 11 cm en 4 x 1,5 cm. 
Plak de laagjes op de kaart en werk af volgens voorbeeld.

Plak dessinpapier van 13 x 8,5 cm op roze karton van 
13,5 x 9 cm en dan op kraftkarton van 14 x 9,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 4 x 7,5 cm.
Stans het geperforeerde gedeelte van de lantaarn 2x uit hagelwit 
karton. Plak het op kraftkarton van 5 x 1,5 cm. Snijd de randen 
aan de zijkanten recht af. 
Plak alle laagjes op een dubbele hagelwitte kaart van 
15 x 10,5 cm.
Plak hagelwit karton van 6,5 x 5,5 cm op roze karton van 
7 x 6 cm en dan met 3D-kit op de kaart.
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Plak de volgende laagjes op een dubbele hagelwitte kaart van 
15 x 15 cm:
dessinpapier van 12,5 x 6 cm, 12,5 x 12,5 cm en 13 x 13 cm 
plus kraftkarton van 13,5 x 13,5 cm.
Stans de lantaarn 2x uit kraftkarton. Gebruik een gedeelte van 
de bovenkant als schaal voor de kaarsen. Plak het geperforeerde 
gedeelte als rand in het midden van de kaart.
Plak hagelwit karton van 6,5 x 9,5 cm op dessinpapier van 
7 x 10 cm. Bevestig het met 3D-kit op de kaart.
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

  The Collection #59



Materialen: 
Craftables: CR1252 (Ski’s en 
Sneeuwvlok), Creatables: 
LR0474 (Kim’s Buddies), 
LR0493 (Horizon-Besneeuwde 
bergen), LR0497 (Hoek-
Sneeuwvlokken), LR0498 
(Rand-Sneeuwvlokken), LR0499 
(Kim’s Buddies-Winter), 
LR0500 (Maan), Stans- en 

embosapparaat, Tekststempels: CS0991 (Fijne kerstdagen), 
Distressinkt: pumice stone, Stempelinkt: VersaMark, Embossing 
powder: Stampendous White EP100, Dessinpapier-bloc: PK9142 
(Après Ski), Papicolor kaartenkarton: ravenzwart (901), lichtroze 
(923), zalmroze (925), hagelwit (930), nootbruin (939), 
kerstrood (943), blauw (955), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Sneeuwpapier: CA3104, Dun jute touw, Enamel dots: PL4512 
(Baby pink), Witte gelpen

Materialen: 
Creatables: LR0495 (Santa 
is coming), LR0500 (Maan), 
LR0444 (Horizon-Woud), 
Stempels: CS0991 (Fijne 
Kerstdagen), Stempelinkt: 
Archival jet black, Hero Arts 
dandelion, Distressinkt: 
peacock feathers, chipped 

sapphire, black soot, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit 
(930), ravenzwart (901), Sneeuwpapier: CA3104, Stempelpapier, 
Enamel dots: PL4511 (Cold as Ice), Waxkoord

Snijd een hagelwitte strook van 13,5 x 22 cm en ril/vouw op 8,5 
cm vanaf de linkerkant. Snijd een blauwe strook van 13 x 21 cm en 
ril/vouw op 8 cm vanaf de linkerkant. 
Stans de hoek van sneeuwvlokken uit sneeuwpapier en de rand 
met sneeuwvlokken rechts uit de blauwe strook. Plak de stroken op 
elkaar met de hoek van sneeuwvlokken er schuin tussenuit.
Snijd blauw karton van 13 x 8 cm. Snijd dessinpapier van 12,5 x 
7,5 cm en bewerk de randen met een distress tool. 
Stans de maan uit zilver. Stans de bergen uit wit en bewerk met 
inkt. Stans de sneeuw van de bergen uit sneeuwpapier. Plak de 
laagjes volgens voorbeeld op de kaart. Plak er een randje sneeuw 
(sneeuwpapier) met 3D-kit bovenop.
Stans het poppetje uit ravenzwart, lichtroze, zalmroze, nootbruin, 
kerstrood en dessinpapier. Plak in elkaar en op de kaart. Kleur de 
wangetjes met het roze p otlood en zet witte stipjes in de ogen. 
Werk de kaart verder af.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 11 x 15,5 cm en plak er 
sneeuwpapier van 10,5 x 15 cm op. Maak met distressinkt een 
mooie achtergrond op stempelpapier, begin met distressinkt 
peacock feathers, daarna chipped sapphire en als laatste black 
soot. Stans een bomenrij uit sneeuwpapier, verleng de bomenrij 
door nog een extra boom uit sneeuwpapier te stansen en erbij te 
plakken. Scheur een strook sneeuwpapier voor de onderkant. 
Stans/embos de maan uit stempelpapier en bewerk licht met gele 
stempelinkt. Stans de kerstman met arrenslee uit ravenzwart en 
plak dit voor de maan. Stempel een tekst en maak er een labeltje 
van. Strik er waxkoord door. Werk de kaart af met stervormige 
enamel dots. 

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen  gebruikt voor de sinterklaaskaarten:
Craftables: CR1353 (Labels XL & XS), CR1374 (Box card, boom gebruikt), Creatables: LR0446 (Sinterklaas), Stans- en embosapparaat, 
Stempelinkt: Archival jet black, Dessinpapier: PK9151 (Royal Christmas), Papicolor kaartenkarton: Original anjerwit (903), 
donkerbruin (938) en rood (918), Recycled kraft bruin (323), Decoratiepapier: CA3126 (goud), Jute touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met stiksel-
Rechthoek), Creatables: 
LR0494 (Horizon-Amsterdam), 
LR0496 (Sint en Piet), 
Stempel: CS0982 (5 december), 
Papicolor kaartenkarton: mokka 

(953), kerstrood (943), ravenzwart (901)

Snijd een mokka topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 10 x 14,5 cm en bruin kraft van 9 x 13,5 cm 
op. Stans uit mokka een frame (twee opeenvolgende stansen 
tegelijkertijd uitstansen) en stempel aan de bovenkant drie keer 
de tekst. Stans de huizenrij twee keer uit kerstrood, een keer uit 
zwart en een keer uit mokka. Plak twee kleuren van de huizenrij 
iets verspringend op elkaar. Plak de huizenrij verspringend achter 
het frame. Plak het geheel op dessinpapier van 7,5 x 12 cm. 
Stans bomen uit donkerbruin. Stans een mijter en staf uit goud 
en rood. Plak de staf tussen de bomen. Stans een labeltje uit 
dessinpapier en anjerwit, stempel een tekst en strik jute touw. 
Stans uit ravenzwart Sinterklaas en de Pieten. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1362 
(Schudbol/Snowglobe), 
Distressinkt: vintage photo, 
Stempel: CS0981 (Sinterklaas), 
Knipvel: HK1701 (Sinterklaas)

Snijd van bruine kraft een topvouwkaart van 11 x 15 cm en plak 
er dessinpapier van 9,5 x 14 cm en 9 x 13,5 cm op. Stans een 
afbeelding uit. Stans met twee opeenvolgende cirkels tegelijk 
een frame uit dessinpapier en plak het op de afbeelding. 
Stans een anjerwit label en stempel er een tekst op. Stans ook 
een label uit bruin kraft en strik door beide jute touw. Plak ze 
half achter de afbeelding. Stans twee donkerbruine bomen. 
Stans/embos een anjerwitte letter en bewerk met distressinkt. 
Strik er jute touw omheen. Stans de staf en mijter uit goud en 
rood karton.

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0498 (Rand-
Sneeuwvlokken), Papicolor 
kaartenkarton: celeste (942) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0493 (Horizon-
Besneeuwde bergen), Papicolor 
kaartenkarton: Original blauw 
(956), Sneeuwpapier

Snijd een celeste dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, het glitterpapier 
van 13,5 x 13,5 cm. Stans de rand met sneeuwvlokken uit 
kiezelkarton van 13 x 13 cm. Plak het plaatje erop.
Stans de andere delen uit glitterpapier en celeste karton.
Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden karton met 
distressinkt walnut stain. Plak alle delen volgens voorbeeld op 
elkaar. Zet de poinsettia met 3D-kit vast op de kaart. 
Maak van kant en zijden kant een strik en bevestig deze met een 
splitpen. Werk de kaart af met plaksteentjes.

Snijd een lichtblauwe dubbele kaart van 15 x 15 cm en een 
enkele van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en 13 x 13 cm. 
Stans de benodigde vormen uit kiezel en lichtblauw karton.
Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden karton met 
distressinkt walnut stain. 
Plak het plaatje op een stukje lichtblauw karton en knip dit iets 
groter af. 
Plak daarna alle delen volgens voorbeeld op de kaart.
Maak een strik van kant en zijden kant en bevestig deze met een 
splitpen.
Bevestig de poinsettia met 3D-kit op de kaart en werk verder af 
met plaksteentjes.

Door Marjan van der Wiel
marjanvanderwiel.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0244 (Hulsttakjes), LR0435 (Petra’s Poinsettia), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: walnut stain, Knipvel Tiny: 
IT599, Dessinpapier-bloc: PK9142 (Après-Ski), Papicolor kaartenkarton: Brilliant kiezel (161), Kant, Plaksteentjes, Splitpen, Zijden 
kant: JU0914 (wit)



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0493 
(Besneeuwde bergen), LR0497 
(Hoek-Sneeuwvlokken), 
Papicolor kaartenkarton: 
lavendel (921)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0941 
(Sneeuwvlokkenrand), 
Papicolor kaartenkarton: 
nachtblauw (941)

Snijd een dubbele lavendel kaart van 14 x 17 cm en plak er wit 
karton van 13,5 x 16,5 cm en dessinpapier van 13 x 16 cm op. 
Plak dessinpapier van 6 x 14 cm op een witte strook van 
6,5 x 14 cm. Stempel de pinguïns, ijsbergen, iglo, ijsschots en 
wegwijzer, kleur ze in met Copic markers.
Snijd een wit kaartje van 9,5 x 14,5 cm en stans/embos 
sneeuwvlokken in de hoek.
Stans/embos ijsbergen uit lavendel en sneeuw uit wit karton.
Stempel de tekst op een wit strookje en mat op lavendel. 
Knip de gestempelde kaart langs de ijsbergen af, plak de 
gestanste ijsbergen erachter en plak alles op wit karton van 
8,5 x 14 cm. Werk de kaart af.

Snijd een dubbele nachtblauwe kaart van 15 x 15 cm en plak er 
wit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm 
op. Plak dessinpapier van 12 x 12 cm op blauw karton van 12,5 
x 12,5 cm. Snijd stempelpapier van 13 x 13 cm, stans/embos de 
sneeuwvlokkenrand 2x. Stempel de ijsbergen, pinguïns en iglo 
en kleur ze in met Copic markers. Plak de ingekleurde kaart op 
blauw karton van 13,5 x 13,5 cm. Plak alles volgens voorbeeld 
op elkaar en versier de kaart met de uitgestanste sneeuwvlokken.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Dessinpapier bloc: PK9142 (Après-Ski), Stempels: CS0991 (Fijne Feestdagen), HT1612 (Hetty’s Vrolijke Pinguïns), HT1613 (Hetty’s 
Poolijs), Stempelpapier, Copic markers, Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Hempcord, Pailletjes

Door Karin Joan
www.makerisme.nl/kjmd


