
Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1436 (Rechthoek met sierlijke vlechtrand), Creatables: LR0509 (Tiny’s Vlinders), LR0521 (Tiny’s Vlinderset), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: CS1006 (Verjaardagsgedichtjes), Stempelinkt: zwart, Distressinkt, Dessinpapier-bloc: PK9155 (Weathered 
Wood), Kaartenkarton in diverse kleuren, Lint

Door  Tineke van der Linden
www.tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1451 (Minidorp), Craftables: CR1332 (Basisvormen-Vierkant), CR1435 (Stansmal-Sleutels), Creatables: LR0522 
(Paal met uithangbord), LR0523 (Sleutelhanger), LR0524 (Horizon-Bos), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1004 (Droomhuis), 
Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Distressinkt: pumice stone, Knipvel: MB0173 (Mattie’s Cottages), Dessinpapier-bloc: PK9155 
(Weathered Wood), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), cerise (933), lichtroze (923), legergroen (954) en olijfgroen 
(945), Recycled kraft grijs (322) en zwart (324), Metallic steel (332), Glitterkarton: CA3127 (zilver)

Extra nodig voor de 
coverkaart:
Craftables: CR1354 (Stansmal-
Vlinders), Cirkelsnijder of 
cirkelstans (CR1331), Knipvel: 
MB0173, Plakpareltjes

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1423 
(Hekwerk), Craftables: CR1355 
(Grasrand), Knipvel Tiny: 
IT592, Strassteentjes

Snijd een dubbele blauwe kaart van 14 x 14 cm, geel karton van 
13,5 x 13,5 cm en 13,5 x 6,5 cm en dessinpapier van 13 x 13 
cm en 13 x 6 cm. Snijd de helft van de voorkant van de blauwe 
kaart af. 
Knip het plaatje uit en stans/knip een gele en blauwe cirkel die 
iets groter zijn. 
Stans/embos alle mallen. Rijg een lintje door de rechthoek. 
Kleur de geëmboste delen van de stokroos met distressinkt. 
Stempel de tekst en plak alles volgens het voorbeeld op de 
kaart.

Snijd cerise karton van 19,5 x 14,5 cm en ril op 2,5 en 5 cm. 
Snijd hagelwit karton van 14,1 x 14,1 cm en dessinpapier van 13,9 x 13,9 cm. Snijd drie stroken: 
cerise 14,5 x 7 cm, hagelwit 14,1 x 6,4 cm en dessinpapier 13,9 x 6,3 cm. Plak de laagjes op 
elkaar en daarna op het eerste smalle strookje van de kaart. 
Stans het uithangbord uit metallic steel en hagelwit. Bewerk het witte bord met distressinkt 
pumice stone en stempel de tekst. Knip de afbeelding uit en plak die op het vierkant. 
Stans de bomenrand uit legergroen en plak ze onderaan op de kaart en het fl apje. 
Stans de sleutels (groot en klein) uit zilverkarton en de sleutelhanger uit lichtroze en hagelwit. 
Zet de sleutelbos in elkaar en stempel de tekst. Stans de huisjes uit hagelwit en de daken 
nogmaals uit grijs kraft en cerise karton, bewerk ze met distressinkt pumice stone. Plak zwart kraft 
achter de huisjes. 
Werk de kaart af met zwarte lantaarnpalen en olijfgroene boompjes.

Snijd een dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 cm, groen karton 
van 14 x 14 cm, roze karton van 13,5 x 13,5 cm en dessinpapier 
van 13 x 13 cm. 
Stans/embos alle mallen. Kleur de geëmboste delen van de 
bloemen van de stokrozen met distressinkt en rijg een lintje 
door de rechthoek. 
Stempel de tekst op een restje wit karton, scheur de randen en 
beïnkt ze met distressinkt. Plak alles volgens het voorbeeld op 
de kaart.
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Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1383 (Dorp-
decorationset 2), COL1423 
(Hekwerk), Craftables: 
CR1303 (Topiary set), CR1355 
(Gras), CR1396 (Ranken), 
CR1437 (Bouw een huis), 
Creatables: LR0371 (Ovaal 
& pop-upblokjes), LR0378 
(Spar), LR0407 (Petra’s mooie 
rand), LR0505 (Bruidsboeket), 
LR0524 (Horizon-Bos), 
Stempels: pumice stone, picket 
fence, Stempelinkt: Versafi ne 
onyx black, Dessinpapier-bloc: 
PK9155 (Weathered Wood), 
Papicolor kaartenkarton: 
Original: hagelwit (930), 
lichtroze (923), heide (922), 
wolkengrijs (929), legergroen 
(954) en olijfgroen (945), 
Recycled kraft nachtblauw 
(326), Metallic ivory (331), 
steel (332), red lacquer (337), 
Glitterkarton: CA3127 (zilver), 
Plakparels: CA3132 (wit)

Snijd hagelwit karton van 16 x 14,5 cm en stans/embos de 
sierrand aan de bovenkant. Snijd blauw kraft van 24,5 x 15 
cm en teken de buitenkant van de sierrand aan de bovenkant 
af en knip het uit. Ril vanaf de onderkant op 8,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 13 x 14 cm, stans de onderrand van sierrand 
aan de bovenkant. Snijd voor het liggende gedeelte hagelwit 
karton van 8 x 14,5 cm en dessinpapier van 7,5 x 14 cm. 

Stans de sparren en boom uit olijfgroen en plak ze wat verhoogd 
op het staande gedeelte van de kaart. Stans de rand met 
boompjes uit legergroen, knip/snijd er twee stukken af en plaats 
de rand met de kleine pop-upblokjes tegen de staande kaart. 
Stans het huis uit dessinpapier, de daklijsten, dakgoten en 
schoorsteen uit hagelwit en de dakpannen uit metallic red 
lacquer. Bewerk de schoorsteen met distressinkt pumice stone. 
Zet het huis in elkaar. Stans de ramen uit hagelwit karton, doe 
er kant achter en plak het op wolkengrijs. Stans de luiken, 
bloembakken en deur uit blauw kraft en bewerk de deur met 
distressinkt picket fence. Stans het bordes uit metallic steel. 
Plak alle onderdelen op het huis. 

Versier de deur met een legergroene krans met pareltjes en de 
bloembakken met groene takjes van de ranken en bloemetjes 
van het bruidsboeket en plak in de bloemetjes een pareltje. 
Stans de regenpijp en lantaarn uit zilverkarton en plak metallic 
ivory achter de lantaarn. 
Plak het huis met twee grote pop-upblokjes tegen de staande 
kaart. Stans twee bloempotten uit heide karton, vul ze met 
legergroene buxusbollen en plak ze met pop-up blokjes op de 
kaart. Stans het hek uit hagelwit karton en bewerk het met 
distressinkt pumice stone. Plak er legergroen gras tegen en een 
auto van metallic steel en een poes van zwart kraft. 
Plak de hekjes met pop-upblokjes aan de voorkant van de kaart. 
Stempel een tekst en plak parels op de rand.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1348 (Houten 
planken), CR1351 (Hart), 
CR1433 (Card box), 
Collectables: COL1333 (Home 
sweet home), COL1443 (Karins 
vogel, hart en tag)

Stans de card box 2x uit vergrijsd kraft. Stans de bijbehorende 
mallen uit dessinpapier en bekleed het kaartdoosje.
Stans drie tussenstroken en be kleed ze met dessinpapier. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton en dessinpapier het 
volgende: houten planken (3x smal, 1x breed), spijkertjes, 
sleutels (zilver en zwart), verhuisbord, huis, bomen, hart, grote 
sleutel en hartjes. Stempel de tekst met zwarte stempelinkt op 
het bord en de brede houten plank.
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1435: (Stansmal-Sleutels), Creatables: LR0522 (Paal met uithangbord), LR0523 (Sleutelhanger), LR0524 (Horizon-Bos), 
Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1004 (Droomhuis), Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Dessinpapier: PK9155 (Weathered 
Wood), Kaartenkarton: diverse kleuren, Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3127 (zilver), Touw, Witte gelpen

Algemene werkwijze: 
Bewerk de geëmboste gedeeltes met distressinkt.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met 
stiksteek-Rechthoek), 
CR1418 (Stansmal-Auto’s), 
Collectables: COL1451 
(Minidorp), Designfolder: 
(DF3434 Wolken), 
Dessinpapier-bloc: PK9149 
(Do what you love)

Snijd een zwarte topvouwkaart van 15 x 15 cm, wit karton van 
13,5 x 13,5 cm en 9 x 13,5 cm en dessinpapier van 13 x 13 cm, 
5 x 14 cm en 8,5 x 13 cm. Bewerk de witte rechthoek met de 
designfolder. Stans een rechthoekig kader uit dessinpapier. Stans 
de horizon met boompjes uit kraft en plak deze achter het kader. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton en dessinpapier het 
volgende: verhuisbord, sleutelbos, sleutels (zilver en zwart), 
huisjes, boompjes en auto. Stempel met zwarte inkt een tekst 
op het verhuisbord en de sleutelhanger. Werk de kaart verder af 
volgens voorbeeld.

Door Neeltje van Bekkum
www.powderpink.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Shadowpapier of Aquarelpapier: wit, Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Shadowpainting liner, Shadowpaint: Delftsblauw, Penseel

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel: PP2806 (Zeilboot), 
PP2805 (Haan-kaders gebruikt)

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: PP2801 (Tulpen), 
PP2802 (Molen-kader gebruikt)
Koord: donkerblauw 1 mm dik

Snijd van Shadowpapier een dubbele kaart van 11 x 11 cm en 
tweemaal 10 x 10 cm, eenmaal 11 x 11 cm en eenmaal van 9 
x 9 cm. Stempel het kader met watervaste zwarte inkt op de 
vierkanten van 10 x 10 cm en laat dit drogen. Stempel het schip 
op een restje Shadowpaintpapier en laat dit drogen. 
Teken met de Shadowpainting liner over de zwarte lijnen van de 
kaders en het schip en laat dit drogen. Kleur de twee kaders in 
met delftsblauwe Shadowpaint, gebruik eventueel water om de 
kleur te verdunnen/lichter te maken. Kleur het schip op dezelfde 
manier in en laat het drogen. Maak het vierkant van 9 x 9 cm 
nat met een penseel en wat water of bespuit het met water. 
Breng met een penseel een klein beetje Shadowpaint aan op 
de helft van het papier, laat dit voorzichtig overlopen naar 
de andere helft van het papier en laat dit drogen. Knip het 
schip uit met een klein wit randje rondom. Knip van één van 
de ingeschilderde kaders de binnenkant van de cirkel weg, 
maar zorg dat er langs de binnenkant van de cirkel een wit 
randje blijft zitten. Knip bij het tweede kader de cirkel en de 
binnenruimte van het vierkante kader weg, zorg dat er rondom 
de hoekornamentjes en aan de binnenkant van het vierkante 
kader een klein wit randje overblijft. Plak de twee kaders met 
foamtape op elkaar en zorg dat het kader zónder de cirkel boven 
op het andere kader komt te zitten. Plak het uitgeknipte schip 

Snijd van Shadowpapier een dubbele kaart van 10,5 x 10,5 cm 
en een enkele van 10,5 x 10,5 cm. Stempel het kader op de kaart 
en de tulpen op een restje Shadowpapier en laat dit drogen. 
Teken met de Shadowpainting liner over de zwarte lijnen van de 
gestempelde tulpen en laat dit drogen. Kleur de tulpen in met 
delftsblauwe Shadowpaint, gebruik eventueel water om de kleur 
te verdunnen/lichter te maken. Maak de kaart van 10,5 x 10,5 
cm nat met een penseel en wat water of bespuit het met water. 
Breng met een penseel een klein beetje Shadowpaint aan op 
de helft van het papier, laat dit voorzichtig overlopen naar 
de andere helft van het papier en laat dit drogen. Knip de 
binnenruimte van het kader op de voorkant van de kaart weg, 
maar laat een smal wit randje zitten. Knip de tulpen uit met een 
smal wit randje eromheen. Plak ze met foamtape op het vierkant. 
Wikkel donkerblauw koord om de voorkant van de kaart en knoop 
de uiteinden aan de voorkant vast.



Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1323 (Bloemenset), COL1449 (Alfabet XXL), COL1450 (Eline’s Nijlpaard), Craftables: CR1245 (Tiny’s Swirls & 
Bladeren 3), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: pumice stone, Stempelinkt: Stampin’ pad Hello Honey, Plakparels: CA3132 (wit), 
Stempels: CS1005 (verjaardagsgedichtjes), Dessinpapier-bloc: PK7054 (Crafty Patterns), Papicolor kaartenkarton: Original ravenzwart 
(901), zilvergrijs (902), lichtroze (923), hagelwit (930) en muisgrijs (944), Recycled kraft grijs (322), Scrappers draad, Sharpie pen 
wit

Algemene werkwijze: 
Stans de bloem 2x uit dessinpapier en de blaadjes (CR1245) uit zilvergrijs karton. 
Maak een strik van scrappers draad. Plak in het hart van de bloem een plakparel.
Stans het nijlpaard uit muisgrijs, hagelwit, ravenzwart en lichtroze karton en uit dessinpapier, bewerk de achterpootjes met 
distressinkt pumice stone. Teken stipjes in de oogjes met een sharpie pen.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met 
stiksteek-Rechthoek), Mica, 
Schudmateriaal (lovertjes)

Snijd een kraft topvouwkaart van 15,25 x 12,25 cm. 
Snijd hagelwit karton 14,25 x 11 cm, stans de letters uit en plak 
mica achter het gestanste woord. Plak rondom 3D-tape op het 
mica. 
Snijd zilvergrijs karton van 14,75 x 11,75 cm en dessinpapier 
van 7 x 13,5 cm. Plak de witte rechthoek op, laat een kleine 
opening en stop hier het schudmateriaal tussen. 
Stans het nijlpaard uit. Stans een hagelwit rechthoekje met 
stiksteek en stempel de tekst. Stans het bloementoefje. Versier 
de kaart met plakparels en lovertjes. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel: PP2804 
(Grachtenpanden), PP2802 
(Molen-kader gebruikt), 
Kaartenkarton: donkerblauw

Snijd uit Shadowpapier een dubbele kaart van 11,5 x 11,5 cm, 
plus vierkanten van 10 x 10 cm, 9,5 x 9,5 cm en 9 x 9 cm. 
Stempel het kader met watervaste zwarte inkt op het vierkant 
van 9,5 x 9,5 cm en laat dit drogen. Stempel de grachtenpanden 
op een restje Shadowpapier en laat dit drogen. Teken met de 
Shadowpainting liner over de zwarte lijnen van de kaders en 
de huizen en laat dit drogen. Kleur de grachtenpandjes in met 
Delftsblauwe Shadowpaint, gebruik eventueel water om de 
kleur te verdunnen/lichter te maken. Laat dit drogen. Maak 
het vierkant van 9 x 9 cm nat met een penseel en wat water of 
bespuit het met water. Breng met een penseel een klein beetje 
Shadowpaint aan op de helft van het papier, laat dit voorzichtig 
overlopen naar de andere helft van het papier en laat dit drogen. 
Maak het vierkant van 10 x 10 cm nat met een penseel en wat 
water. Breng met een penseel Shadowpaint aan op het papier 
en zorg dat er een weinig verdunde donkerblauwe kleur ontstaat 
en laat dit drogen. Knip de binnenruimte van het kader van de 
oplegkaart weg, maar laat een smal wit randje zitten.
Knip de grachtenpandjes uit met een wit randje eromheen. Plak 
ze met foamtape op het geschilderde stuk van  9 x 9 cm. 
Plak het uitgeknipte kader met foamtape op het papier met de 
grachtenpandjes en plak dit in zijn geheel met dubbelzijdig tape 
op het donkerblauwe papier van 10 x 10 cm. 
Breng op de achterkant van het donkerblauwe papier 
dubbelzijdig tape aan en plak dit in zijn geheel op de dubbele 
kaart.

met foamtape op het geschilderde stuk Shadowpapier van 9 x 9 
cm. Plak de twee kaders met foamtape op het stuk papier met 
het schip en plak dit in zijn geheel op de dubbele kaart.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1448 (Eline’s 
Koala & baby), COL1421 
(Eline’s Baby essentials), 
Belletjes: JU0941
Kraaltjes, Lovertjes, Wolvilt

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
dessinpapier van 14 x 14 cm. 
Stans een labeltje uit dessinpapier, stans de andere delen uit wit 
kaartenkarton en kleur ze met Copic markers. 
Maak stempelafdrukken op de labels, bewerk ze met heldere 
embossingpoeder en een heattool. 
Na het kleuren zijn de rammelaar en de speen beïnkt met 
Versamark inkt en bewerkt met heldere embossingpoeder. 
Rijg lint door de vlechtrand van de rechthoek. 
Plak de koalamoeder en -baby in elkaar. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart, gebruik 3D-kit en 
foamtape om diepte te creëren.

Door Hennie Barendregt - Van Zelst 
www.hensmade.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
 Craftables: CR1436 (Rechthoek met sierlijke vlechtrand), CR1353 (Label XL & labels XS), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1005 
(Doop en Communie), Stempelinkt: Archival jet black , Versamark, Embossingpoeder: helder, Heattool, Copic markers in diverse 
kleuren, Dessinpapier: PB7054 (Crafty Patterns), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Foto’s, Lint

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1430 (Succulent/
Vetplant-rond), CR1432 
(Kruiden en Bladeren), 
Borduurgaren, Lovertjes, 
Wolvilt

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en 
dessinpapier van 14 x 14 cm. 
Stans de labeltjes uit dessinpapier, stans de bloemen en twee 
kleine labeltjes uit wolvilt. 
Stans de takjes en de rechthoek uit wit karton. Kleur de takjes 
met Copic markers. 
Maak de stempelafdrukken en bewerk ze met heldere 
embossingpoeder en een heattool.
Rijg lint door de vlechtrand van de rechthoek. 
Zet de vilten bloemen in elkaar met wat borduursteekjes. 
Pl ak alles volgens voorbeeld op de kaart, gebruik 3D-kit en 
foamtape om diepte te creëren.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1391 
(Basisvormen-Ticket)

Snijd een kraft topvouwkaart van 13,25 x 13,25 cm. Snijd 
hagelwit karton van 12,25 x 12,25 cm en mat dit op zilvergrijs. 
Stans een ticket uit hagelwit karton en dessinpapier. Stans 
de letters uit dessinpapier en kraftkarton. Plak ze een beetje 
verspringend op elkaar. 
Stempel de tekst en knip er een label van. Knip dezelfde maat 
label uit dessinpapier.
Stans twee nijlpaarden en het bloementoefje.
Plak alle onderdelen op en werk de kaart af met plakparels. 


