
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen, gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1444 (Rozetten en labels), Craftables: CR1331 (Basisvormen-cirkel), Creatables: LR0505 (Bruidsboeket), Stans- en 
embosapparaat, Distressinkt: walnut stain, Stempelinkt: Versamark, Embossingpoeder: Papermania tinsel gold, Dessinpapier-bloc: 
PK9153 (Sweet Romance), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original hagelwit (930), Vellum, Glitterlijm: goud 
(Stickles), Plaksteentjes: (zachtroze en roze)

Extra nodig voor cover kaart:
Creatables: LR0504 
(Champagne), LR0508 
(Kanten rand-S), Stempels: 
CS0999 (Wedding 
sentiments), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
legergroen (954), dennengroen 
(950), Gelpen: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1428 (Kanten 
hart), Creatables: LR0506 
(Touw met hart), LR0507 
(Kanten rand-L), Stempels: 
CS0998 (Huwelijkswensen), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0171 (Rozen), Heattool

Snijd kraft van 26 x 15 cm, ril en vouw op 11 cm om een 
basiskaart te maken. 
Stans de kanten rand uit hagelwit en uit vellum. Plak ze aan 
elkaar en daarna op het randje van de kaart. 
Snijd hagelwit van 10 x 14,5 cm, dessinpapier van 9,5 x 14 cm 
en 15 x 2 cm en plak op .
Snijd een cirkel uit kraft en snijd er een stukje af. Teken een wit 
lijntje en plak op.
Stans de champagnefl es, glazen en het boeket uit dennengroen, 
legergroen, dessinpapier, vellum en hagelwit. Bewerk de fl es en 
het boeket met inkt. Plak alles in elkaar en op de kaart. 
Stans de rozet uit hagelwit en dessinpapier. Bestempel met 
Versamark, bewerk met goudkleurig embossingpoeder en een 
heattool en plak op. 
Werk de kaart af met kleine witte bloemetjes en plaksteentjes.

Snijd een topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er hagelwit 
van 10 x 14,5 cm op. 
Snijd dessinpapier van 9,5 x 14 cm, een strook van 15 x 5 cm en 
plak op. 
Stans de kanten rand uit vellum en plak op (let op dat je alleen 
de delen vastplakt waar later nog iets overheen gaat). Plak 
dessinpapier van 15 x 1,5 cm een klein stukje onder het vellum.
Stans het hart uit wit. Stans het touw uit kraft, bewerk met ink.
Snijd een cirkel uit roze dessinpapier en plak er een afbeelding 
op.
Stans een witte banier, bestempel met Versamark en bewerk met 
goudkleurige embossingpoeder en een heattool. Stans de cijfers 
uit dessinpapier.
Plak de onderdelen op de kaart en werk af met kleine witte 
bloemetjes en plaksteentjes.

  The Collection #61



Extra nodig voor deze kaart:
Papicolor kaartenkarton 
Original: sering (937)

Snijd een seringkleurige strook van 22,5 x 15 cm en ril op 7,5 
cm. Snijd een dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm. Stans van beide 
kaarten de voorste rand volgens voorbeeld. Snijd dessinpapier 
van 14,5 x 14,5 cm (embos dit deel) en 2x van 12 x 12 cm 
(stans en embos de rand) en 1x van 14,5 x 7 cm. 
Beïnkt alle randen van het gesneden en gestanste karton met 
distressinkt walnut stain. Plak alle delen op elkaar. 
Snijd het plaatje uit en plak het op het voorste deel. 
Maak een strik van kant en zijden kant en bevestig met een 
splitpen. Stempel de tekst op het hartje, plak op seringkleurig 
karton en knip iets groter uit. Plak met 3D-kit in de binnenkant 
op de kaart. Werk de kaart af met scrapbloemen.

Extra nodig voor deze kaart:
Zijden kant: JU0921 (roze), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: babyroze (959), 
Pareltjes 

Snijd een dubbele roze kaart van 15 x 15 cm en een enkele van 
14,5 x 8,5 cm (stans deze met de rand van de designfolder). Snijd 
dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Stans de benodigde fi guren uit 
kiezelkarton. Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden 
karton met distressinkt walnut stain. Plak het plaatje op roze 
karton en knip dit iets groter af. Embos het dessinpapier met de 
designfolder. Plak de gestanste rand op de strook met rand. 
Plak alle delen volgens voorbeeld op elkaar. 
Maak een strik van kant en zijden kant en zet vast met een 
splitpen. Stempel de tekst op het hartje, plak op roze karton, 
knip iets groter uit en zet vast 3D-kit. Bevestig de scrapbloemen 
eveneens met 3D-kit. Werk de kaart af met pareltjes.

Door Marjan van der Wiel
marjanvanderwiel.blogspot.nl 

Materialen, gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1351 (Basisvormen-Hart), Creatables: LR0509 (Tiny’s Vlinders), LR0403 (Tiny’s Varens), Designfolder: DF3444 (Anja’s 
Bloemenrand), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS0998 (Huwelijkswensen), Distressinkt: walnut stain, Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0170 (Orchideeën), Dessinpapier-bloc: PK9153 (Sweet Romance), Papicolor kaartenkarton: Brilliant kiezel (161), Kant, 
Scrapbloemen, Splitpen



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel)

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 12,25 x 14,25 cm. 
Snijd dessinpapier van 11,5 x 13,5 cm en 10,75 x 12,75 cm, mat 
de grootste rechthoek op lavendel. Snijd hagelwit van 10,75 x 
12,75 cm, bewerk met de designfolder en plak verhoogd op.
Stans de cirkel uit dessinpapier. Stans een label uit dessinpapier 
en crèmekleurig kaartenkarton, knoop er een touwtje door. Stans 
een afbeelding uit. Stans met de designfolder een cirkel uit 
lavendel kaartenkarton, plak ze verspringend op elkaar. 
Stans een rozet en vlinders. Stempel de tekst. Werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteek-
Vierkant)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 12,75 x 12,75 cm en mat op lavendel.
Snijd een hagelwitte kaart van 11,75 x 11,75 cm, bewerk met de 
designfolder en plak verhoogd op de kaart. 
Stans een label uit dessinpapier en crèmekleurig karton, knoop 
er een touwtje door. Stans het vierkant uit dessinpapier en plak 
het verhoogd op. Knip een afbeelding uit. Stans de rozet en de 
vlinders. Stempel de tekst. Werk de kaart af.

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze:
Stans de vlinders uit dessinpapier, pergamanopapier, lavendel- en crèmekleurig kaartenkarton.
Plak op iedere vlinder gestanst uit dessinpapier of kaartenkarton, een vlinder gestanst uit pergamanopapier. Plak op de vlinder een 
plakparel. Waar aangegeven in de werkbeschrijving om verhoogd op te plakken, wordt 3D-tape gebruikt. Stans de rozetten/labels uit 
hagelwit kaartenkarton en dessinpapier. Stempel de tekst met Archival stempelinkt skyblue.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1444 (Rozetten en labels), Craftables: CR1352 (Basisvormen-Labels), Creatables: LR0509 (Tiny’s Vlinders), Design 
folder: DF3433 (Vlinders), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS0999 (Wedding Sentiments), Stempelinkt: Archival sky blue, 
Knipvel Tiny: (IT601 (Bloemenvelden voor vlinders), Dessinpapier-bloc: PK9140 (Colourful), Papicolor kaartenkarton Original: 
lavendel (921), crème (927) hagelwit (930), Pergamanopapier, Enamel stickers: PL4501 (blauw en grijs), PL4504 (roze en mint), 
Scrappers draad: geel



Neem een Gelliprint van 9 x 13,5 cm.
Stempel de vlekken en alfabetstempel (2e afdruk) in de achtergrond en stempel de tekst onderaan.
Mat op wit en plak op een kraftkaart.
Stempel in twee lagen de Butterfl y stempel op een cirkel. Maskeer de vlinder en bewerk met 
Distress Oxide en een stencil rondom de vlinder.
Zet stippen met de zwarte Pearl Maker.

Mat een Gelliprint van 12 x 12 cm op wit karton en plak op een kraftkaart.
Stempel de vlinder in twee stappen op een cirkel van aquarelpapier en geef meer diepte met 
Molotow AquaTwin Markers.
Leg de cirkelstans op de cirkel en spons met distressinkt spiced marmalade, picked raspberry en 
crushed olive.
Bepaal de plaats van de vlinder en laat de vlekkenstempel en alfabetachtergrond (2e afdruk 
stempelen) er onderuit komen.
Plak op de kaart en werk af met fi nelinerstipjes en een lijn rondom de kaart.

Neem een Gelliprint van 14 x 9,5 cm. Bewerk de onderkant met de bruine Art Print inkt en een 
stencil. Stempel de vlekken en alfabetachtergrond (2e afdruk) met zwart en stempel de tekst.
Mat op wit en plak op een kraftkaart.
Stempel de outline vlinder op een cirkel en kleur in met AquaTwin markers.
Leg de cirkelstans op de cirkel en spons met distressinkt spiced marmalade en scattered straw. 
Geef accenten met een witte marker en zet stipjes met de zwarte pearlmaker.
Maskeer de vlinder en maak voorzichtig een afdruk met de texture stamp.

Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com 

Achtergronden Gelliplate:
Bij het Gelliprinten zijn zowel de stencils als de stempels te gebruiken om verf op te nemen van de printplaat en dan een print te 
maken. Speel hiermee en maak veel afdrukken op (printer)papier met Talens verf Amsterdam. Prints die rustiger zijn, kun je later nog 
bewerken met de stencils en verf/ inkt en door stempels af te drukken in de achtergrond.

Vlinders:
Deze stempels zijn op verschillende manieren te gebruiken:
- Gebruik de bold (dichte) vlinder om verf weg te nemen van de Gelliplate plaat en maak dan een print.
- Stempel de bold vlinder in kleur en daar overheen de outline met zwart. Hierbij is de Stampmaster erg handig. 
 Iets verspringend is niet erg, geeft ook een leuk effect.
- Stempel alleen de outline en kleur zelf in met bijvoorbeeld aquarel markers, copics, kleurpotloden of stiften.

Gebruikte materialen:
Stans- en embosapparaat, Stampmaster: LR009, Stempels: CS0992 (Achtergrond ABC), CS0999 (Wedding Sentiments-Engels), Tiny’s 
Vlinders: set 1 (MM1613) en set 2 (MM1614), Vlekken: MM1615 (serie 1), MM1616 (serie 2) en MM1617, Tiny’s mask stencils: 
PS8001 (Cobble Stone), PS8002 (Bark) en PS8003 (Faded Corduroy), Stempelinkt: Adirondack Brights mountain rose, Archival jet 
black, Distressinkt: crushed olive, picked raspberry, scattered straw, spiced marmalade, Oxide spiced marmalade, Memories Dye 
Inkpad Art Print: bruin, Aquarelpapier: WaterArt, Fineliner, Gelliplate, Molotow Markers: AquaTwin en wit, Nestability: cirkel, Pearl 
Maker: zwart, Verf: Amsterdam (Talens)



Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Knipvel: VK9564 (Cute Girls), Dessinpapier-bloc: PK9153 (Sweet 
Romance), Gelpen: wit, Lint, Plaksteentjes: JU0937 (roze), Touw

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1444 
(Rozetten & labels), 
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), CR1416 (Brush letters), 
CR1429 (Brush cijfers), CR1428 
(Kanten hart), Creatables: 
LR0507 (Kanten rand-L), 
Design folder: DF3438 (Trendy 
hartjes)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1444 
(Rozetten & labels), 
Craftables: CR1416 (Brush 
letters), CR1417 (Stansmal-
ABC), CR1428 (Kanten hart), 
Creatables: LR0508 (Kanten 
rand-S)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), CR1428 (Kanten hart), 
Creatables: LR0506 (Touw met 
hart), LR0507 (Kanten rand-L)

Snijd een witte topvouwkaart van 14,8 x 14,8 cm en dessinpapier 
van 14,4 x 14,4 cm en 14 x 14 cm.
Snijd dessinpapier 6 x 10,5 cm en bewerk met de embossingfolder. 
Veeg vervolgens met distressinkt vintage photo lichtjes over het 
geëmboste gedeelte. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
kanten rand, cirkel, cijfers, letters, rozet en labels. Knip de 
afbeelding uit het knipvel. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Snijd een witte strook van 14,8 x 24 cm voor de basiskaart en ril 
op 14 cm. 
Bekleed de binnenkant van de kaart met dessinpapier van 13 x 
13,9 cm, geplakt op roze kaartkarton van 13,5 x 14,4 cm. 
Bekleed de voorkant van de kaart met dessinpapier van 7,3 x 13,9 
cm, geplakt op roze karton van 7,8 x 14,4 cm. 
Knip de afbeelding uit en plak deze op rood karton van 9 x 9 cm.
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
kanten hart, rozet en label, letters en kanten rand. Plak de rand 
aan de binnenzijde van de fl ap en werk af met roze karton van 7,8 
x 14,4. Werk de kaart af.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm, een strook 
dessinpapier van 6 x 13,5 cm en vierkanten van 9,5 x 9,5 cm en 10 
x 10 cm.
Stans uit diverse kleuren karton het volgende: kanten rand, kanten 
hart, touw met hart en de afbeelding.
Werk de kaart af. 


