
Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor de kaart en het doosje:
Craftables: CR1355 (Gras), CR1399 (Stansmal-Eieren), CR1433 (Card box), CR1434 (Stansmal-Strikjes), Creatables: LR0448 (Mix & 
match-Strikjes), LR0519 (Paashaas met strik), LR0520 (Mand), Stans- en embossingapparaat, Stempels: CS1000 (Happy Easter), 
Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Distressinkt, Knipvel: HK1702 (Hetty’s Pasen), Dessinpapier-bloc: PK9122 (Nanny memories), 
PK9127 (Watercolour), PB7054 (Crafty patterns), Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3127 (zilver), CA3134 (spiegelkarton-goud), 
CA3135 (spiegelkarton-zilver), Diamond gems: JU0937 (roze), JU0938 (blauw), Touw, Witte gelpen

Algemene werkwijze: 
Bewerk het geëmboste gedeelte met distressinkt.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1394 
(Helleborus; kern van de 
narcis), Kaartenkarton: wit, 
lichtblauw, lichtgroen

Extra nodig voor dit kaart-
doosje:
Collectables: COL1425 
(Paaseieren), Kaartenkarton: 
vergrijsd kraft, lichtgroen

Neem het patroon over op een strook wit karton van 13,5 x 
26,6 cm. Snijd dessinpapier van: 6 x 10 cm, 3 x 13 cm, 3 x 9,5 
cm (2x) en 3 x 3 cm (2x). Bekleed hiermee de kaart. Snijd de 
afbeelding uit op 7 x 8 cm en plak deze op lichtblauw karton 
van 7,4 x 8,4 cm. Stans twee stroken gras uit lichtgroen karton. 
Stempel de tekst met Versafi ne onyx black op wit karton van 3,5 
x 4 cm en plak dit op dessinpapier van 4 x 4,5 cm. 
Stans daarna uit diverse kleuren karton het volgende: paashaas, 
mand, paaseieren, strikjes, kern narcis, narcis en takken. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Stans de card box 2x uit vergrijsd kraft. Stans met de 
bijbehorende stansen dessinpapier en bekleed het doosje 
hiermee. Stans drie tussenstroken en bekleed ze met zes 
lichtgroene stroken gras. Snijd dessinpapier van 4 x 4 cm en 
plak dit op kraft van 4,5 x 4,5 cm. Stempel hierop met Versafi ne 
onyx black een tekst. Stans daarna het volgende uit diverse 
kleuren karton: twee paashazen, strikken, mand, paaseieren 
groot en klein, narcis met takken. Werk de kaart in het doosje 
verder af volgens voorbeeld.
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Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1398 (Baniers 
XL), Craftables: CR1237 
(Koffi ekop, schotel, lepel), 
CR1359 (Basisvormen met 
stiksteek-Vierkant), Creatables: 
LR0204 (Gras, vogelhuis, 
vogel), LR0205 (Hek, 
vogelhuis, vogel), LR0206 
(Klimop, vogelhuis, vogel), 
LR0360 (Tiny’s gras), LR0402 
(Tiny’s Blauwe druif), LR0515 
(Vogelhuisje, takjes), LR0517 
(Halve cirkel met bloemen), 
Designfolder: DF3444 (Anja’s 
bloemenrand), Stempels 
Project NL: PL1523 (Bloemen), 
Stempelinkt: Versamark wit, 

Distressinkt: peeled paint, walnut stain, Knipvel: VK9565, 
Kaartenkarton: dubbele witte kaart 14 x 14 cm en een enkele 
13 x 13 cm, mintgroen 13,5 x 13,5 cm (2x) en 12,5 x 6 cm, 
Splitpen, Touw

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0401 (Tiny’s 
Tulp), LR0516 (Rechthoek 
met bloemen), LR0518 
(Golvende rand met bloemen), 
Distressinkt: spun sugar, 
Dessinpapier-bloc: PK9152 
(Herbs & Leaves), Knipvel: 

VK9565, Kaartenkarton: witte strook 14,5 x 28 cm en 13 x 10,5 
cm, roze

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0360 (Tiny’s 
gras), LR0514 (Liggend 
hert), LR0518 (Golvende 
rand met bloemen), 
Designfolder: DF3438 
(Trendy harten), Stempels: 
PL1523 (Bloemen), TC0863 

(Grasrand), Distressinkt: spun sugar, Copic markers, Witte 
gelpen, Kaartenkarton: dubbele witte kaart 10,5 x 15 cm, witte 
rechthoek 9,5 x 14 cm, roze 10 x 14,5 cm

Vouw van de dubbele witte kaart de voorkant terug naar de 
middenvouw. 
Snijd/embos de halve cirkel op het witte vierkant en stans de 
dichte geschulpte rand op het mintgroene vierkant. 
Embos het andere mintgroene vierkant en de rechthoek en plak 
ze op de kaart. 
Stans en embos de overige mallen. 
Kleur de druifjes met distressinkt peeled paint, de wilgenkatjes 
met witte Versamark en de vogeltjes en het vogelhuisje met 
distressinkt walnut stain. 
Plak alles volgens het voorbeeld op de kaart.

Ril de witte strook op 6, 8, 20 en 22 cm en vouw de kaart. 
Snijd/embos de golvende bloemenrand op de witte rechthoek, 
plak op roze en snijd groter af. Stans/embos de overige mallen. 
Kleur de tulpen en wilgenkatjes met witte Versamark, het 
vogelhuisje met distressinkt walnut stain en de bloemen met 
spun sugar. 
Plak alles volgens het voorbeeld op de kaart.

Stans/embos de golvende bloemenrand op de witte kaart en 
kleur de geëmboste bloemen met distressinkt spun sugar. 
Stempel het randje met gras en bloemen en kleur in met Copic 
markers. Stans/embos het hertje, kleur met walnut stain en maak 
witte vlekken met een gelpen. Embos de hartjes op de witte 
rechthoek, plak op roze en snijd groter af. Plak alles volgens het 
voorbeeld op de kaart.

Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embossingapparaat



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Collectables: COL1423 (Hekwerk), Craftables: CR1394 (Stansmal-Bloementuin), CR1402 (Bendy card-gebruikt voor de wolkjes), 
Creatables: LR0360 (Tiny’s gras), Stans- en embosapparaat, Stempels: HT1603 (Luchtpost), Stempelinkt: Memento tuxedo black, 
Dessinpapier-bloc: PK9122 (Nanny Memories), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraftkarton: grijs (322), Original hagelwit (930) en 
nootbruin (939), Markerpapier, Vellum, Illustrator markers, Dun groen jute touw

Kijk voor de tutorial maskeertechniek van Wilga van ‘t Zelfde op de download van #36.

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1417 (Stansmal-ABC), Stans- en embossingapparaat, Mask stencils: PS8003 (Boomschors), PS8004 (Veertjes), PS8005 
(Spikkels), Maskeerpapier, Stempels Tiny’s mixed media: MM1617 (Vlekken), MM1618 (Vogels), MM1619 (Vogels), Stamp master: 
LR0009, Stempelinkt: zwart, Stempelpapier: wit, Distressinkt: gathered twigs, Papicolor kaartenkarton Original: zwart (901), 
hagelwit (930), Markers (Copics), Embossing enamel: shabby white, Fineliner: zwart, Heattool

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels Hetty: HT1631 
(Kippenfamilie), HT1632 
(Op de boerderij), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
anjerwit (903), crème (927)

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels Hetty: HT1606 
(Beestenboel), HT1630 
(Babydieren), HT1633 (In de 
wei), Papicolor kaartenkarton 
Original: heide (922), sering 
(937), Plaksteentjes: JU0937 
(lichtroze en roze)

Extra nodig voor deze kaart: 
Mask stencil PS8002: faded 
corduroy, Distressinkt: candied 
apple, spiced marmalade, worn 
lipstick

Snijd een dubbele witte kaart van 15 x 10,5 cm en plak er crème 
van 14,5 x 10 cm, dessinpapier van 14 x 9,5 cm en van 10,5 x 
5,5 cm op. 
Stans een wolkje uit wit en een uit vellum en plak ze 
linksboven. 
Snijd gerecycled kraft van 14,8 x 7,3 cm en plak schuin op. 
Snijd markerpapier van 14,3 x 6,8 cm. Bestempel het met 
de boerderij, de kip en het kuiken (gebruik hierbij de 
maskeertechniek) en kleur in met de markers. Plak het daarna op 
het kraft. 
Stans de hekjes, het gras en de bloemetjes uit en plak op. 
Werk de kaart af met een tekstje en een strikje van jute touw.

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er sering van 
14,5 x 14,5 cm, dessinpapier van 14 x 14 cm en van 15 x 8,5 cm 
op.
Stans een wolkje uit wit karton en een uit vellum en plak ze 
linksboven. 
Snijd gerecycled kraft van 14,8 x 7,3 cm en plak schuin op. 
Snijd markerpapier van 14,3 x 6,8 cm. Bestempel met het 
landschap, het paard en het veulen (gebruik hierbij de 
maskeertechniek) en kleur in met de markers. Plak daarna op het 
kraft. 
Stans de hekjes, het gras en de bloemetjes uit en plak op. 
Werk de kaart af met een tekstje, strikje van jute touw en 
plaksteentjes.

Stempel de vogels op de kaart en op maskeerpapier, knip ze uit. 
Bevestig de uitgeknipte vogels op de vogels die op de kaart 
zijn gestempeld en kleur de rechthoek met distressinkt. Breng 
met behulp van de mask stencils, faded corduroy en veren aan. 
Stempel wat vlekken met zwarte stempelinkt en distressinkt. 
Besprenkel de kaart met wat water om watervlekken te creëren. 
Laat dit even drogen. Breng met een fi neliner kronkelende lijnen 
aan. Strooi embossing enamel op de kaart en verhit dit met een 
heattool. Plak de rechthoek op een zwarte rechthoek van 15,5 
x 10 cm. Snijd van stempelpapier een rechthoek van 17,5 x 12 
cm en kleur deze met distressinkt. Breng met een mask stencil 
en distressinkt boomschorsmotieven aan. Plak de rechthoek op 
zwart karton van 18 x 12,5 cm. Plak daarna beide rechthoeken 



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0513 
(Paardenbloem), Papicolor 
Recycled kraftkarton: wit (321)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 16 cm en plak er 
dessinpapier van 9 x 15 cm op. 
Snijd een smal strookje hagelwit en plak dit langs de zijkant 
volgens voorbeeld. 
Stans de paardenbloemen uit wit gerecycled kraftkarton. 
Scheur langs een liniaal een strook vellum van 4 cm. Stempel er 
een tekst op, vouw de zijkanten om het dessinpapier en plak aan 
de achterkant vast. 

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels Els: EWS2224 (Silence), Stempelinkt: Archival zwart, Dessinpapier-bloc: PK9154 (Eternity), 
Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Vellum

Extra nodig voor deze kaart: 
Mask stencil: PS8001 (Cobble 
stone), Distressinkt: moved 
lawn, squeezed lemonade, 
twisted citron

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 10,5 x 13 cm. 
Stempel er met zwarte stempelinkt een vogel op.
Stempel dezelfde vogel ook op maskeerpapier en knip hem 
uit. Dek de gestempelde vogel af met de papieren vogel en 
kleur de rechthoek met distressinkt. Breng met behulp van de 
mask stencils spikkels, schors en veren op de rechthoek aan. 
Besprenkel de rechthoek met wat water om watervlekken te 
creëren. Laat dit even drogen. Stempel daarna met zwarte inkt 
en distressinkt wat vlekken op de rechthoek. Strooi embossing 
enamel op de kaart en verhit dit met een heattool. Trek met een 
fi neliner kronkelende lijnen langs de zijkanten. Plak de bewerkte 
kaart op zwart karton van 11 x 13,5 cm. Snijd stempelpapier 
van 13 x 15,5 cm en kleur met distressinkt. Maak met het mask 
stencil steenmotieven over het hele papier. Plak de rechthoek op 
een rechthoek van 13,5 x 16 cm. Stempel een andere vogel op 
wit stempelpapier en knip hem uit. Verwijder het maskeerpapier 
van de eerste vogel en kleur beide vogels in met markers.
Plak alle rechthoeken op een hagelwitte dubbele kaart van 
14,5 x 17 cm. Stans de letters uit zwart karton, plak ze op 
stempelpapier en snijd dit in stroken van 1 cm hoog. Kleur 
het papier met distressinkt. Breng op de stroken ook wat 
watervlekken aan.
Bevestig de woorden en de tweede vogel met 3D-kit op de kaart.

op een hagelwitte dubbele kaart van 19 x 13,5 cm.
Verwijder het maskeerpapier van de vogels en kleur ze in 
met markers. Stans de letters uit zwart papier en plak ze op 
stempelpapier. Snijd dit in stroken van 1 cm breed en kleur 
het papier met distressinkt. Breng op de stroken ook wat 
watervlekken aan. Bevestig de tekst met 3D-kit op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkel), CR1360 
(Basisvormen/passe-partouts 
met stiksel-Cirkel), Creatables: 
LR0430 (Leaf doily), LR0509 
(Tiny’s Vlinderset), Knipvel: 
EWK1256 (Silence), Papicolor 
Recycled kraftkarton: wit 
(321)

Extra nodig voor deze kaart:
Stempel: TC0864 (Tiny’s 
callas), Aquarelpapier, 
Distressinkt/markers

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 12,5 x 12,5 cm. Plak er 
dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm en 11 x 11 cm op. 
Stans een cirkel uit dessinpapier. Stans een afbeelding uit. 
Plak ze verspringend op. 
Scheur langs een liniaal een strookje vellum van ongeveer 
2 cm. Stempel er een tekst op, vouw de zijkanten hiervan om 
het dessinpapier en plak aan de achterkant vast. 
Stans bladeren en een vlinder uit wit gerecycled karton.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 16 cm en plak er 
dessinpapier van 9 x 15 cm op. 
Scheur langs een liniaal een strook vellum van 4 cm. Vouw het 
aan de boven- en onderkant om het dessinpapier en plak aan de 
achterkant vast. 
Stempel de bloem op aquarelpapier van 6,5 x 14,5 cm. Kleur in 
met distressinkt/markers. 
Stempel de  teksten.


