
Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen, gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1445 (Eline’s Craft Dates), COL1446 (Eline’s Kangoeroe), COL1447 (Eline’s Zebra/Ezeltje), COL1448 (Eline’s Koala), 
Stans- en embosapparaat, Stempels: EC0171 (Eline’s Babyteksten), Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Dessinpapier-bloc: PB7054 
(Crafty Patterns), Touw, Witte gelpen

Extra nodig voor cover kaart:
Collectables: COL1421 (Eline’s 
Baby Essentials), Craftables: 
CR1360 (Basisvormen-
Cirkel), CR1402 (Bendykaart), 
Designfolder: DF3445 
(Japanse ster), Plaksteentjes: 
JU0937(roze), Enamel stickers: 
PL4513 (babyblauw)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1421 (Eline’s 
Baby Essentials), COL1444 
(Rozetten & labels)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1422 (Eline’s 
Baby Animals), Design folder: 
DF3445 (Japanse ster), Enamel 
stickers: PL4513 (baby blue)

Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 15 cm. Snijd wit karton 
van 14,5 x 14,5 cm en bewerk met de designfolder. 
Stans de fl appen van de bendykaart uit dessinpapier. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
koala, baby koala, zebra, kangoeroe, baby kangoeroe, auto, 
rammelaar, cirkel, label en twee patchwork lapjes. 
Stempel de tekst met Versafi ne onyx black op een stukje kraft 
van 3 x 3,5 cm. 
Stempel op wit karton van 2 x 5 cm met Versafi ne onyx black 
een tekst, bewerk de rand met de stiksteekmal. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Neem het patroon over op kraftkarton. Plak dessinpapier van 8,7 
x 11,2 cm op wit karton van 9,1 x 11,6 cm. 
Snijd 2x dessinpapier van 5,2 x 8,7 cm en plak op wit karton 
van 5,6 x 9,1 cm. Snijd 4x dessinpapier van 3,7 x 5,2 cm en plak 
op wit karton van 4,1 x 5,6 cm. Beplak hiermee het doosje. 
Snijd van kraft drie stroken van 1,5 x 10,4 cm en ril op 0,5 en 
9,9 cm. Snijd stroken dessinpapier van 2 x 9,4 cm en rond de 
bovenste twee hoeken af. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
kangoeroe, baby kangoeroes, koala, baby koala, blokken, fl es, 
speen en rozet. 
Stempel de tekst op de cirkel met Versafi ne onyx black.
Werk de kaart/doos af.

Snijd een witte topvouwkaart van 10,5 x 14,8 cm.
Snijd dessinpapier van 8 x 9,5 cm en plak op donkerblauw van 
8,4 x 9,9 cm. 
Snijd een witte strook van 1 x 14,8 cm en dess inpapier van 4 x 
14,8 cm. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
ezel, patchworklapjes en wieg. 
Snijd twee witte rechthoeken van 2,5 x 4,3 cm. Stempel op één 
ervan een tekst met Versafi ne onyx black en bewerk de andere 
met de designfolder. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 
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Materialen:
Collectables: COL1445 (Eline’s 
Craft Dates), Craftables: 
CR1356 (Bloemenset Fancy), 
CR1358 (Bloemenset Sweet), 
Creatables: LR0398 (Maak 
een roos), Nestability: Cirkel, 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels: EC0166 (Craft Dates 
1), EC0167 (Craft Dates 2), 
Stempelinkt: Stazon cloudy 

sky, olive green, Distressinkt: vintage photo, Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0172, Dessinpapier-bloc: PB7054 (Crafty Patterns), 
Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930 en olijfgroen 
(945), Recycled kraft bruin (323) en groen (320), oud-Hollandse 
kaart 15 x 15 cm, Bindtouw: groen (Dille & Kamille), Metaaltape 
(Bouwmarkt), Naaigaren, Paperclipje, Plakparels

Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm en stempel spelden langs 
de rand. 
Stans een witte cirkel, stempel er met grijze en groene inkt een 
tekst op en bevestig rechtsboven met een klein paperclipje. Plak 
alles op de oud-Hollandse kaart.
Knip de afbeelding uit het knipvel en mat op dessinpapier, groen 
kraft en olijfgroen karton. 
Stans een rechthoekje uit dessinpapier, knip doormidden en laat 
de helften onder de afbeelding uitkomen, plak op de kaart.
Stans de schaar 2x  uit metaaltape en plak ze aan elkaar. 
Knoop het touw eerst aan het schaartje en strik het daarna aan 
het paperclipje vast.
Wikkel naaigaren om een klosje en plak het samen met de 
bloemen op de kaart.

Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0457 (Petra’s Cirkel met Vogel), LR0458 (Petra’s Vierkant met Nest), LR0511 (Petra’s speciale Cirkel), LR0512 (Petra’s 
Appelbloesem), Stans- en embosapparaat, Knipvel: EWK1254 (Herbs & Leaves), Dessinpapier-bloc: PK9152 (Herbs & Leaves), Vellum, 
Distressinkt: antique linen, frayed burlap, pumice stone, bundled sage, peeled paint, Papicolor kaartenkarton: Original zilvergrijs 
(902), hagelwit (930), donkerbruin (938), nootbruin (939), mokka (953), legergroen (954), lichtgrijs (957), Metallic: pearlwhite 
(330), platinum (335), gold (338), Halve glansparels bruin D108, glansparels wit CA3132, K1001 Broderie kant 9 mm, CG1007 
Satijnlint mintgroen 10 mm, K1086 Organza lint met zilverdraad 6 mm taupe

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/kant wordt met dubbelzijdig tape vastgezet.

1. Vouwwijze kaart: Neem een donkerbruin A4-vel. Vouw het 
op 15 cm (= achterkant) en op 16 cm. Er blijft 13,7 cm over (= 
voorkant). Maak aan de voorkant een schuine vouw 
volgens voorbeeld. Zet deze aan de voorkant vast.
Ril (de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. Maak onderaan 
in het midden op beide vouwen een snede van 6 cm. Snijd het 
midden tussen beide vouwen 1cm horizontaal recht af. Vouw de 
fl appen naar binnen toe.
Zet het lint vast (zie foto groene tekst).



2. Binnenkant. Snijd bruin dessinpapier van 10 x 14,7 cm en 
plak dit op donkerbruin vast. Vouw de fl appen naar binnen en 
zet ze vast.

3. Voorkant. Snijd een driehoek van lichtgrijs en dessinpapier.
Lichtgrijs: hoog 15 cm, onderkant 13,7 cm breed. Snijd dit na 
1,5 cm vanaf onderen aan de rechterkant diagonaal af.
Dessinpapier: hoog 14,5 cm, onderkant 13,3 cm breed. Snijd dit 
na 1,2 cm vanaf onderen aan de rechterkant diagonaal af. 
Plak het broderiekant links achter lichtgrijs vast. Plak dit geheel 
op donkerbruin (voorkant kaart) vast.
Stans/embos de speciale cirkel (LR0511) uit hagelwit. Plak het 
plaatje achter de opening. Duw de bloemetjes naar voren en 
werk ze af met vellum en een parel. Werk de blaadjes af met 
zilvergrijs. 
Leg de mal op de achterkant van nootbruin. Trek de omtrek 
met potlood om en snijd/knip uit. Plak hagelwit met 3D-kit op 
nootbruin vast. Laat het drogen.

Stans/embos de appelbloesem 2x uit nootbruin, karamel, 
pearlwhite en legergroen. 
Zet ze volgens voorbeeld in elkaar.

Stans/embos de vogeltjes uit platinum en gold. Zet alles volgens 
voorbeeld vast.



1. Vouwwijze kaart: Neem een lichtgrijs A4-vel. Vouw dit op de 
helft dubbel (= bovenvouw) en weer open.
Ril (de hele breedte) op 5,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan 
in het midden op de vouw een snede van 5,5 cm. Draai nu het 
papier (volgens foto) met aan de rechterkant de fl appen. Vouw 
één fl ap naar binnen en één fl ap naar voren. De fl ap die naar 
binnen wordt gevouwen is de achterkant van de kaart. De fl ap 
die naar voren wordt gevouwen is de voorkant van de kaart. 
Vouw de voorfl ap na 1cm volgens foto.
Snijd grijs dessinpapier van 14,4 x 14,9 en zet het op de 
voorkant van lichtgrijs vast. Snijd donkerbruin van 14 x 13,5 
cm en bruin dessinpapier van 14,9 x 5,4 cm. Plak het volgens 
voorbeeld op elkaar vast. Plak aan de linkerkant het kant vast.

2. Afwerking binnenkant: Snijd taupe van 14,5 x 10,5 cm 
en plak het op lichtgrijs vast. Snijd voor de fl ap een strook 
donkerbruin van 14,7 x 5,4 cm en dessinpapier van 14,3 x 5 cm. 
Zet dessinpapier op donkerbruin vast. Vouw de fl ap naar binnen 
toe. Zet de fl ap aan weerskanten vast (midden openlaten). 

3. Voorkant kaart.
Stans/embos de speciale cirkel (LR0511) 2x uit hagelwit. 
Plak bij één het plaatje achter de opening. En knip de andere 
doormidden volgens voorbeeld. 
Stans/embos de aardbeien uit fi ëstarood en de blaadjes uit 
legergroen. Zet de blaadjes volgens voorbeeld op de rand vast. 
Duw de bloemetjes naar voren en werk ze af met vellum en een 
parel. Laat het drogen.

Extra no dig voor deze kaart:
Distressinkt: barn door, Knipvel: EWK1255 (Herbs & Leaves), 
Papicolor kaartenkarton Original: fi ëstarood (918), hagelwit 
(930), taupe (961), CG1005 organza lint mosgroen 6 mm, 
LB1004 Etskant donkerbruin 22 mm
Ringen maken: Craftables: CR1331 en COL1362



Stans uit hagelwit drie ringen met Craftables CR1331 en 
COL1362. (Let op: de mallen even vastzetten zodat ze niet gaan 
schuiven). Plak de drie hagelwitte ringen op elkaar vast. Zet de 
ringen volgens voorbeeld vast op het plaatje. Plak de hagelwitte 
sierrand met blaadjes vast op de ringen. Plak de aardbeien op. 
Stans/embos de vogeltjes uit platinum. Laat drogen.

Snijd voor de fl ap een strook donkerbruin van 15,3 x 5,8 
cm en dessinpapier van 14,9 x 5,4 cm. Plak dessinpapier op 
donkerbruin vast. Zet de kaart rechtop neer. Plak de strook 
aansluitend aan de onderkant op de fl ap vast. Plak het 
rechterdeel van de sierrand op de fl ap vast.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Distressinkt oxide: iced spruce, worn lipstick/fi red brick, Dessinpapier-bloc: PK9152 (Herbs & Leaves), 
Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), aubergine (909), mosgroen (951), legergroen (954), sering (937), paars (946), 
Aquarelpapier/Water Art paper, Foampads

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1430 (succulent-
rond), CR1432 (Herbs & 
Leaves)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1430 (Succulent-
rond), CR1432 (Herbs & 
Leaves), Designfolder: DF3446 
(Blossom), Stempels: EC0167 
(Craft dates 2), Stempelinkt: 
Archival black

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), CR1413 (Cactus), 
CR1431 (Succulent-puntjes 
gebruikt), CR1432 (Herbs & 
Leaves), Knipel: EW K1255

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en 
dessinpapier van 10 x 14,5 cm, 8,5 x 13,5 cm en 8 x 13 cm. 
Stans de vetplant uit legergroen en bewerk met distressinkt 
oxide. Plak de plant met foampads op elkaar. Knip twee labeltjes 
uit dessinpapier, mat op bruin dessinpapier en knip ze rondom 
met een klein randje uit. Pons gaatjes en strik waxkoord. 
Stans en embos blaadjes uit legergroen en water art papier en 
bewerk met distressinkt oxide. Snijd een strookje dessinpapier 
van 1,5 x 14,5 cm en plak hier de labeltjes en blaadjes achter. 
Plak ook blaadjes aan de boven- en onderkant van de kaart.
Pons een rondje en plak het op de bladeren.

Snijd een hagelwitte kaart van 10,5 x 15 cm. Snijd dessinpapier 
van 10 x 14,5 cm en 9,5 x 14 cm. Embos hagelwit van 9 x 13,5 
cm met de designfolder. Stans de ronde succulent uit paars en 
sering en plak de onderdelen met foampads op elkaar. 
Stans de bladeren en takjes uit legergroen en mosgroen. Stans 
ook een paar takjes uit sering. Plak ze achter de succulent.
Stempel een tekst, knip uit en strik er waxkoord omheen. 
Plak een paar takjes en bladeren achter de tekst.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en 
dessinpapier van 10 x 14,5 cm en 9,5 x 14 cm. 
Stans een cirkel uit aubergine en stans ook een afbeelding uit. 
Plak deze iets verspringend op. Stans een succulent uit water art 
papier en bewerk met distressinkt oxide. Plak de succulentdelen 
met foampads op elkaar. Stans bladeren uit legergroen, bewerk 
met distressinkt oxide en plak ze achter de succulent. 
Stans de potjes uit aubergine, de cactus uit legergroen en de 
kleine bloemetjes ook weer uit aubergine. 
Zet de cactus in het bloempotje. Stans twee kleinere succulents 
uit water art papier en bewerk ze met distressinkt oxide. Stans 
bladeren uit groen en bewerk ze met de distressinkt oxide. 
Strik waxkoord door een kleine succulent.



Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: EC0168 (Eline’s 
Baby Olifant), EC0169 (Eline’s 
Baby Giraffe), EC0170 (Eline’s 
Baby Zebra/Ezel), Papicolor 
kaartenkarton: zeegroen 
(917), heide (922), Derwent 
Coloursoft potloden, Mica, 

Zilverkleurige pailletjes, Enamel dots: PL4513 (babyblauw)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1442 
(Giftwrapping – Karin’s hert, 
sterren & tag), Craftables: 
CR1356 (Bloemenset Fancy), 
Designfolders: DF3445 
(Japanse ster), DF3446 
(Bloesem), Stempels: EC0168 

(Eline’s Baby Olifant), EC0169 (Eline’s Baby Giraffe), Papicolor 
kaartenkarton: zeegroen (917), mokka (953), Vellum, Enamel 
dots: PL4512 (babyroze), PL4513 (babyblauw), Papierklemmen, 
Pons: ronde hoek

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1315 (Tab 
met tekst - UK), Craftables: 
CR1375 (Basisvormen-
gedistresst Vierkant), 
Designfolders: DF3445 
(Japanse ster), Stempels: 
EC0170 (Eline’s Baby Zebra), 

Papicolor kaartenkarton: zeegroen (917), blauw (955), Derwent 
Coloursoft potloden, Enamel dots: PL4513 (babyblauw)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. Plak er de 
volgende laagjes op: dessinpapier van 14,5 x 10 cm, zeegroen 
van 14 x 9,5 cm en hagelwit van 11,5 x 7 cm.
Snijd dessinpapier van 12,5 x 8 cm en snijd er drie vierkantjes 
van 3 x 3 cm uit. Plak de vierkantjes aan de achterkant dicht 
met mica. Plak rondom 3D-tape, strooi wat pailletjes op het 
witte papier en plak het dessinpapier met het mica en 3D-tape 
er overheen. Het schudgedeelte is nu klaar. 
Stempel de diertjes op glad wit papier en kleur ze in met de 
kleurpotloden. 
Plak de dierenkopjes op met 3D-tape. 
Werk de kaart af met baniertjes, een tekst en enamel dots.

Neem het patroon voor het geboortetasje over op de achterkant 
van dessinpapier. 
Snijd dit uit, maak de hoekjes van de sluiting rond met een 
hoekpons en vouw/plak het zakje in elkaar. 
Stans het grote label uit wit karton en bewerk met de 
embossingfolder. Werk het label af met het stukje aan de 
bovenkant en een dun stukje jute touw. Plak op het tasje. 
Stans het baniertje uit dessinpapier, bestempel met tekst en zet 
vast met de papierklem. 
Stempel het diertje op dessinpapier, knip uit en plak op met 
3D-tape. 
Werk het geboortetasje af met een bloemetje en enamel dot. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er dessinpapier van 13 x 13 cm op. Snijd hagelwit van 12 x 
12 cm en bewerk met de embossingfolder. Snijd een strook 
dessinpapier van 13,5 x 5 cm. 
Stans het vel met de gaatjes uit zeegroen en het gedistresste 
vierkant uit dessinpapier. 
Stans een tabje uit blauw en bestempel met tekst. Plak de 
laagjes volgens voorbeeld op.
Stempel de zebra op glad papier en kleur in met de potloden, 
plak op met 3D-tap e. 
Werk de kaart af met de baniertjes, een tekst en enamel dots.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen, gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1443 (Giftwrapping – Karin’s vogel, harten en tag), Stempelinkt: Memento tuxedo black, Dessinpapier-bloc: PB7054 
(Craft Patterns), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Dun jute touw
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