
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1286 (Besneeuwd raam), CR1387 (Krans), CR1427 (Kaarsenstandaard), Creatables: LR0502 (Gordijnen), Designfolder: 
DF3427 (Kleine sterren), Stans- en embosapparaat, Stempels: KJ1718 (Karin’s Giftwrapping - Gift of love), Distressinkt: pumice 
stone, Stempelinkt: Versamark, Embossingpoeder: Stampendous wit EP100, WOW! primary chartreuse WH10R, Dessinpapier-bloc: 
PK9151 (Royal Christmas), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322) en Original: hagelwit (930), dennengroen (950), 
legergroen (954), Glitterpapier: CA3104 (sneeuwpapier), CA3120 (brons), Vellum, Enamel dots: PL4510 (goud en zilver), Jute touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Distress tool

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1392 (Ketting - 
Stippen en Harten), Knipvel: 
IT590 (Tiny’s achtergrond 
- Winter), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
parelwit (330), lichtgrijs (957)

Snijd een topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en vellum van 
10 x 14,5 cm. Snijd dessinpapier van 9,5 x 14 cm en bewerk de 
randen met een distress tool. 
Snijd een strook dessinpapier van 15 x 3 cm. 
Plak de laagjes op de kaart. Maak bovenin de kaart (op de 
vouwlijn) een klein sneetje, trek hier het jute touw 2x doorheen 
en knoop het onderin vast. 
Stans een randje sterren uit dessinpapier en plak ze op. Snijd 
hagelwit van 10,5 x 10,5 cm en plak op met 3D-tape en plak er 
dessinpapier van 9,5 x 9,5 cm op. 
Stans de kaarsenstandaard, kaarsen en takjes uit. 
Stans het raam uit kraft, de sneeuw uit sneeuwpapier en de 
gordijnen uit rood. Plak ze op elkaar en daarna als geheel met 
3D-tape op de kaart. 
Werk de kaart af met een tekstje, strikje en enamel dots. 

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd dessinpapier van 
14,5 x 14,5 cm, bewerk de randen met een distress tool en plak 
op. Plak vellum van 13,5 x 13,5 cm op, dessinpapier van 15 x 
4 cm en een uit lichtgrijs gestanst randje sterren. Knoop jute 
touw om de kaart. 
Snijd kraft van 10,5 x 10,5 cm en plak met de 
achtergrondafbeelding op.
Stans het raam uit wit en de gordijnen uit parelwit, plak ze op 
met 3D-ta pe. 
Stans de kaarsenstandaard, kaarsen en takjes uit. Stans de 
slinger uit dessinpapier.
Plak de onderdelen op.
Werk de kaart af met een tekstje, strikje en enamel dots. 

  The Collection #60



Materialen:
Collectables: COL1349 
(Birthday), COL1441 (Karin’s 
Pins & Bows Giftwrapping), 
Craftables: CR1367 (Stansmal-
Muzieknootjes), Creatables: 
LR0501 (Piano), LR0167 
(Muzieksleutel), Stans- en 
embosapparaat, Stampmaster: 
LR0009, Achtergrondstempel: 

CS0997 (Muzieknoten), Stempelinkt: Archival jet black (Ranger), 
Dessinpapier-bloc: PK9151 (Royal Christmas), Papicolor 
kaartenkarton Original: hagelwit (930), ravenzwart (901) 
en anjerwit (903) Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3121 
(goudglitter), Papieren bloemen: RB2235 (rood, 6 stuks) 

Materialen:
Craftables: CR1367 (Stansmal-
Muzieknoten), CR1412 
(Veren), CR1421 (Nest 
stansen-Sterren), Creatables: 
LR0167 (Muzieksleutel), 
LR0435 (Petra’s Poinsettia), 
LR0501 (Piano), Stans- en 
embosapparaat, Distressinkt: 

gathered twigs, Dessinpapier-bloc: PK9150 (Winter dream), 
Sneeuwpapier: CA3104, Glitterpapier: zilver, Muziekpapier, 
Kaartenkarton: zwart, zachtroze en wit, Tipp-ex, Papieren roosje

Snijd uit het bloc met dessinpapier een vierkant van 15 x 15 cm. 
Snijd anjerwit van 14 x 14 cm en stempel daarop de muzieknoten.
Stans de piano 2x uit zwart, en stans de steun en de 
muziekstandaard 1x uit zwart. Stans de toetsen 1x uit zwart en 
1x uit wit. Stans het woord Birthday en de lussen uit goudkleurig 
glitterpapier. Er is ook een Nederlands woord (Hoera) in de serie 
Collectables. Stans de muzieknoten uit goudkleurig papier.
Stempel de muzieknoten nogmaals op een stukje papier en snijd 
daarvan een muziekboekje van ongeveer 6 x 3.5 cm. Vouw het 
dubbel. Plak de losse delen op elkaar zoals op het voorbeeld te 
zien is, waarbij je voor de bovenste klep van de piano de rechthoek 
vanaf de perforatielijn wegsnijdt. Deze klep plak je met een smal 
strookje dubbelzijdig tape vast op de linkerkant van de piano (de 
rechte kant). Versier de klep met de tekst, strik, muzieknoten en 
bloemen. Stempel een van de teksten die horen bij de mal op 
een strookje papier en plak dit op de klep van de piano. Vouw de 
standaard dubbel en plak hem vast. Vouw aan de onderkant de 
vierkantjes open en plak die op de onderste helft van de piano. Je 
kunt de klep nu op de standaard laten rusten.
Ril het onderste strookje van de muziekstandaard en plak dit ook 
op de onderste helft van de piano. Hierop kun je een muziekboekje 
plaatsen.
Wil je een dubbele kaart maken, snijd dan een vierkant van 14.5 x 
14.5 cm uit het bloc en een roomwit vierkant van 13.5 x 13.5 cm 
en plak deze op een dubbele kaart van 15 x 15 cm.

Algemene werkwijze:
Bewerk de randen van het dessinpapier met distressinkt. 
Bewerk de randjes van de bomen, muzieksleutels, het rekje van de 
piano en de poinsettia met Tipp-ex. 
Het muziekpapier komt uit een boekje met bladmuziek (kringloop).

Stans de piano twee keer uit zwart karton, knip van één piano 
langs de geperforeerde rand een strook af. Plak de twee delen 
met een smal streepje lijm op elkaar. Stans de pianotoetsen 
en plak ze op. Stans een ster uit dessinpapier en stans het 
bladmuziekstandaardje 3x uit zwart karton. Knip een bloem uit 
dessinpapier en stans de poinsettia uit zachtroze karton. Maak er 
een bloementoef van. Stans de veren uit sneeuwpapier en schuif ze 
tussen de bloementoef. Stans de muzieksleutel en muzieknoten. 
Vouw het strookje dat bij de piano zit dubbel en plak het tussen de 
pianodelen, zodat deze iets open gaat staan.

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com

Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com



Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia), Design folder: 
DF3442 (3D Design 
folder-Winter village), 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1286 (Besneeuwd 
raam), CR1343 (Kerstklokken), 
Creatables: LR0442 (Tiny’s 
Rendier), LR0443 (Oostenrijks 
dorp), LR0444 (Horizon-Woud), 
LR0470 (Anja’s Frilly square), 
Distressinkt: vintage photo, 
Knipvel: IT599 (Tiny’s Winter), 
Dessinpapier-bloc: PK9146 
(Côte d’Azur), PK9147 (Aqua 

Color), Papicolor: Original nachtblauw (941), donkerbruin (938), 
legergroen (954), Metallic goud (338), Foamball clay, Plakparel: 
CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart: 
Design folder: DF3440 
(Sneeuw- en IJskristallen), 
DF3441 (3D Design Folder-
Winterwood), Papicolor 
kaartenkarton: babyblauw 
(956)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm en snijd uit 
de voorkant een vierkant van 12 x 12 cm. 
Snijd een hagelwit vierkant van 14,5 x 14,5 cm en snijd ook hier 
een vierkant van 12 x 12 cm uit en plak op. 
Embos het landschap met het dorpje in hagelwit karton en 
bewerk het dorpje met een beetje inkt. Embos het landschap met 
het dorpje ook in vellum en licht- en donkerroze dessinpapier. 
Knip de heuvels uit het dessinpapier en plak ze op met 3D-tape. 
Knip het dorpje en de bomen uit het witte papier en plak ze op 
het vellum. Plak dit geheel aan de binnenkant van de kaart vast. 
Werk de kaart af met een enamel dot, een tekstje met strikje, 
een witte kerstbloem, zilveren steentjes en pareltjes.

Snijd een nachtblauwe strook van 21 x 15 cm en ril vouwen 
op 15 en 18 cm. Snijd ook een nachtblauwe kaart van 16 x 
15 cm, ril een vouw op 1 cm aan het eind van de lange zijde 
en bevestig dit plakstrookje aan de achterkant van de andere 
nachtblauwe kaart, zodat er een topvouwkaart ontstaat. 
Plak dessinpapier van 14,1 x 14,1 cm en 14,4 x 2,1 cm op 
hagelwit van 14,4 x 14,4 cm en 14,4 x 2,4 cm. St ans de 
buitenste mal van Anja’s frilly square uit hagelwit karton. 
Teken de vierkante binnenrand van de kleine mal over op het 
dessinpapier/hagelwitte karton en snijd uit. Stans de gordijnen 
uit dessinpapier en het raam uit bruin kraft, bewerk het raam 
met distressinkt vintage photo. Plak er een afbeelding achter. 
Breng op de ramen sneeuw aan met foamball clay. Stans het 
rendier uit bruin kraft en bewerk met distressinkt vintage 

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm uit hagelwit karton en 
plak er babyblauw van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 
14 cm op. 
Snijd hagelwit karton van 12,5 x 12,5 cm, embos daar het 
landschap met de bomen in en bewerk met inkt. Stans het 
landschap ook een keer in vellum en in lichtblauw dessinpapier. 
Knip de heuvels uit en plak ze op het witte landschap. 
Knoop een stuk jute touw om het geheel en plak het op met 
3D-tape. 
W erk de kaart af met twee sneeuwvlokken, een tekstje met 
strikje, zilveren steentjes en pareltjes.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stempels: CS0991 (Fijne kerstdagen), Stempelinkt: Versa Mark, Distressinkt: pumice stone, 
Embossingpoeder: Stampendous white EP100, Dessinpapier-bloc: PK9150 (Winter dream), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit 
(930), Sneeuwpapier: CA3104, Vellum, Enamel dots: PL4511 (Cold as ice), Jute touw, Plakparels: CA3133 (offwhite), Zilverkleurige 
steentjes

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0502 (Gordijnen), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: pumice stone, picket fence, Papicolor kaartenkarton: Original 
hagelwit (930), kerstrood (943), olijfgroen (945), donkerbruin (938), Recycled kraft bruin (323), Metallic steel (332), Sneeuwpapier: 
CA3104, Snowtex

Algemene werkwijze:
Beïnkt de randen van het dessinpapier met distressinkt pumice stone. 
Creëer diepte door het raam en de gordijnen met 3D-kit/foamtape op te plakken. 



Extra nodig voor deze kaart:
Glitterpapier: CA3121 (goud)

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: CS0979 (Kerstwen-
sen), Stempelinkt: Archival jet 
black, Glitterpapier: CA3125 
(blauw), CA3120 (brons), 
Sn eeuwpapier: CA3104

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10,5 x 15 cm. Snijd 
zwart van 10 x 14,5 cm en glitterpapier 9,5 x 14 cm. Plak ze iets 
verspringend op elkaar. 
Snijd zwart karton van 9 x 13 cm en stempel vuurwerk met 
Versamark inkt. Strooi er embossingpoeder op en verhit dit met 
de heattool. 
Stans en embos vuurwerkpijlen en bewerk ze met Versamark inkt. 
Strooi er embossingpoeder op en verhit dit met de heattool. Plak 
de vuurwerkpijlen met foampads op. 
Stans de cijfers uit glitterpapier en plak op. 
Maak een strikje van waxkoord en plak het op de vuurwerkpijlen.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 14 x 14 cm. 
Snijd zwart karton van 12 x 12 cm en stempel er met Versamark 
inkt vuurwerk op. Strooi er embossingpoeder op en verhit dit 
met de heattool. Doe dit per kleur! Plak het daarna op brons van 
12,5 x 12,5 en gerecycled kraft van 13,5 x 13,5 cm. 
Stans uit hagelwit en gerecycled kraft een besneeuwd raam en 
plak ze iets verspringend op elkaar. Stans de sneeuw voor op de 
ramen uit sneeuwpapier. 
Stans en embos vuurwerkpijlen en bewerk ze met Versamark inkt. 
Strooi er embossingpoeder op en verhit met de heattool. 
Stans de cijfers uit blauw glitterpapier. 
Stempel een tekst op gerecycled kraft, snijd er een gedeelte af 
en gebruik alleen het woord Nieuwjaar. Maak er een labeltje van 
en plak er een wit labeltje achter. 
Werk de kaart af met een strikje van waxkoord.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1347 (Party cijfers), Creatables: LR0503 (Vuurpijl), Stempels: TC0845 (Vuurwerk), Stempelinkt: Versamark, 
Embossingpoeder: verschillende kleuren, Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), ravenzwart (901) en Recycled bruin kraft: (323), 
Heattool, Waxkoord

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1252 (Ski’s en 
sneeuwvlok), CR1387 (Krans), 
CR1389 (Card with a view), 
Creatables: LR0491 (Tiny’s 
versierde Kerstboom), Knipvel: 
IT600 (Tiny’s Wintersport), 
Dessinpapier bloc: PK9142 
(Après-Ski), Papicolor 
kaartenkarton Original: 

kerstrood (943), donkerbruin (938)

Snijd een kerstrode topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
hagelwit van 14,6 x 14,6 cm en dessinpapier van 13,9 x 13,9 
cm op. Stans/embos het raam uit kerstrood van 12 x 12 cm en 
hagelwit van 11,5 x 11,5 cm. Plak er een afbeelding achter. 
Stans de gordijnen uit het dessinpapier en de embrassen uit 
hagelwit karton. Stans de ski’s uit metallic steel en bewerk met 
distressinkt picket fence. Stans de kerstboom uit olijfgroen, 
sneeuwpapier en bruin kraft. Bewerk de groene takken met 
distressinkt picket fence. Stans het vogeltje uit hagelwit karton 
en kleur het met distressinkt pumice stone. Stans de takjes uit 
bruin kraft, olijfgroen en donkerbruin, bewerk ze met snowtex.

photo. Stans de boompjes 2x uit olijfgroen en bewerk ze 
met snowtex. Stans de Oostenrijkse huisjes uit donkerbruin 
karton, plak metallic gold achter de ramen en bewerk de 
huisjes met distressinkt picket fence en snowtex. Sc heur repen 
sneeuwpapier. Plak alle onderdelen op de kaart en werk af 
volgens voorbeeld.


