
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Creatables: LR0469 (Hedera), LR0512 (Petra’s Appelbloesem), Designfolder: DF3424 (Parels), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS0996 (Verjaardagswensen-UK), Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: Stampendous wit EP100, Dessinpapier-bloc: PK9127 
(Watercolour), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft groen (328), Original zilvergrijs (902) en hagelwit (930, Vellum, Kant, Paper 
distresser, Plakparels: CA3133 (offwhite)

Algemene instructie:
- Bewerk de randen van de gekleurde oplegkaarten met een paper distresser.
- Stempel met VersaMark transparante stempelinkt een tekstje op een strookje vellum. Bewerk met witte embossingpoeder en 
 een heattool.

Extra nodig voor de 
coverkaart:
Creatables: LR0530 (Royal 
frame), Knipvel: EWK1244 
(Whispering - gekleurd), 
Papicolor kaartenkarton: 
lichtroze (923)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1438 
(Basisvormen-Vierkant), 
Knipvel: EWK1244 (Whispering 
- gekleurd), Papicolor 
kaartenkarton: lavendel (921), 
lichtgrijs (957)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1439 
(Basisvormen-Boog), 
Creatables: LR0509 (Tiny’s 
Vlinderset), Knipvel: EWK1243 
(Whispering - wit), Papicolor 
kaartenkarton: anjerwit (903)

Sn ijd een dubbele hagelwitte kaart van 15 x 15 cm, lichtroze 
van 14,5 x 14,5 cm en donkerroze dessinpapier van 14 x 14 
cm. Bewerk de roze randen met een paper distresser en plak de 
laagjes op elkaar. Snijd een strook oranje dessinpapier van 15 x 
7 cm, embos de parels en plak op met een kantje erlangs. 
Stans het frame 2x uit hagelwit. Plak het eerste op de kaart 
en leg het andere nog even apart. Stans de grootste mal van 
het frame uit paars/blauw dessinpapier en plak op de kaart, 
met het tweede witte frame er bovenop. Knip de afbeelding 
uit het knipvel, maak hem rond met behulp van een cirkelmal 
(b.v. CR1331) of maak een cirkelmal met een passer. Laat de 
bloembladeren heel en kleur daar niet overheen.
Plak de afbeelding op met 3D-tape. 
Werk de kaart verder af. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, lavendel 
van 14,5 x 10 cm en paars/blauw dessinpapier van 14 x 9,5 cm. 
Bewerk de paars/blauwe randen met een papierdistresser en plak 
de laagjes op elkaar. Snijd een strook groen dessinpapier van 15 
x 5 cm, embos de parels en plak op met een randje kant erlangs. 
Stans het vierkant met de decoratieve rand uit hagelwit en de 
kleinere maat uit donkerroze dessinpapier. 
Leg de mal die nog een maatje kleiner is op de afbeelding en 
teken deze af. Ook bij deze afbeelding zijn de bladeren, de 
top van de bloemen en het vlindertje links heel gelaten. Teken 
daar niet doorheen met het potlood. Knip uit en plak op met 
3D-tape. Werk de kaart verder af.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 15 x 10,5 cm, anjerwit 
van 14,5 x 10 cm en groen dessinpapier van 14 x 9,5 cm. 
Bewerk de groene randen met een papierdistresser en plak de 
laagjes op elkaar. Snijd een strook oranje dessinpapier van 15 x 
3,5 cm, embos de parels en plak op met een randje kant erlangs. 
Stans de boog met decoratieve rand uit hagelwit en plak op met 
3D-tape. Stans een kleine boog uit lichtgeel dessinpapier, embos 
de parels erin en plak op.
Knip de bloemen uit het knipvel en plak ze op met 3D-tape. 
Werk de kaart verder af.
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Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1374 (Box card-
tak gebruikt), Creatables: 
LR0400 (Tiny’s Krokus), 
LR0458 (Petra’s Vierkant met 
nest), Distressinkt: dusty 
concord, rusty hinge, Knipvel 
Mattie’s Mooiste: MB0174 
(Lentebloemen), Papicolor 
kaartenkarton: Original mango 
(940), donkerbruin (938), 
paars (946), sering (937)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1423 
(Hekwerk), COL1443 
(Giftwrapping – Karin’s 
vogel, harten & tag), 
Creatables: LR0399 (Tiny’s 
Narcissen), LR0402 (Tiny’s 
Blauwe druifjes), LR0454 
(Anja’s Vlinder), Distressinkt: 

scattered straw, Papicolor kaartenkarton: crème (927), lavendel 
(921), irisblauw (931), Recycled kraft zwart (324), Knipvel 
Mattie’s Mooiste: MB0175 (Tuin), Viva Decor Inka goud zilver, 
Waxkoord

Snijd hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 
14 x 14 cm. Snijd een bruine strook van 30 x 20 cm, maak een 
vouw op 15 cm en snijd de achterkant op 15 cm hoogte af. 
Stans/embos de rand uit wit en plak deze tussen de vierkante 
hagelwitte en bruine kaart. Leg de mal op het geëmboste 
gedeelte, teken de buitenrand af en knip uit. Stans het vierkant 
uit hagelwit, plak de afbeelding erachter, mat op donkerbruin 
karton en plak het verhoogd op de kaart. 
Stans het vogeltje uit hagelwit, bewerk het met distressinkt 
pumice stone en rusty hinge en plaats het op het legergroene 
bloemenornament. Stans krokussen uit hagelwit, sering (bewerk 
met distressinkt dusty concord), paars (bewerk met distressinkt 
picket fence) en mango, zet ze tussen het olijfgroene blad en 
werk af met een strik. Stans de tak uit gerecycled bruin kraft 
en de blaadjes uit legergroen. Stempel een tekst op de kaart en 
plak parels op de rand.

Snijd een irisblauwe strook van 14 x 19 cm en ril vouwlijnen op 
2,5 en 5 cm vanaf de linkerkant. Plak hagelwit karton van 13,5 x 
13,5 cm en dessinpapier van 13 x 13 cm op het rechterdeel. 
Stans de rand met de bijpassende mal tegelijk uit hagelwit 
karton en plak dit op irisblauw van 14 x 6 cm. Leg de mal op het 
geëmboste gedeelte en teken langs de rand af, knip uit en plak 
het op het eerste smalle strookje. Stans de cirkel uit lavendel 
en hagelwit, plak de afbeelding erachter en plak hem verhoogd 
op de kaart. Stans het bloemenornament uit olijfgroen en 
versier met bloesem. Stans het blad van de blauwe druifjes uit 
legergroen en dat van de narcissen uit olijfgroen. 
Stans blauwe druifjes uit irisblauw karton en bewerk met 
distressinkt picket fence. Stans narcissen uit hagelwit en bewerk 
met distressinkt scattered straw. Stans het hek uit gerecycled 
zwart kraft, bewerk het met inka goud zilver en plaats het 
voor de voorjaarsbloemen. Stempel een tekst op de tag van 
dessinpapier en strik er waxkoord aan vast. 
Werk de kaart af met parels en een strik van seambinding.

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

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0525 (Anja’s Rand-set van 2), LR0526 (Anja’s Bloemenornament), Stans- en embosapparaat, 
Stempels Project NL: PL1523 (Bloemen), Distressinkt: pumice stone, picket fence, Stempelinkt: onyx black - Versafi ne, Dessinpapier-
bloc: PK9127 (Watercolour), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), legergroen (954), olijfgroen (945), Recycled kraft grijs 
(322), Lint, Plakparels: CA3132 (wit)



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), Creatables: 
LR0530 (Royal frame), Knipvel: 
EWK1242 (Kim’s buddies-
Meisjes), Dessinpapier-bloc: 
PK9147 (Aqua colours), 
Plaksteentjes: JU0937 (roze)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1433 
(Zeevriendjes), Craftables: 
CR1353 (Labels), CR1405 
(Touw), CR1409 (Visnet), 
Stempels: PL1518 (Mannen), 
Dessinpapier-bloc: PK9146 
(Cote d’Azur), PK9152 (Kruiden 
en Bladeren)

Snijd een witte basiskaart van 13,5 x 27,5 cm en ril vouwen op: 
7,5 - 10,5 - 16,5 en 19,5 cm. 
Snijd dessinpapier van: 2x: 7 x 13 cm, 2x: 2,5 13 cm en 1x: 5,5 
x 13 cm. 
Snijd uit groen dessinpapier vier strookjes van 3 x 7,5 cm, 
scheur aan één lange zijde een stukje af. Stans uit diverse 
kleuren karton het volgende: twee prinsessen, wolken, 
regenboog, royal frame en bloemetjes. 
Knip de afbeelding uit en plak deze op een stukje roze karton. 
Knip de afbeelding met de poes op het kussen uit en plak deze 
ver hoogd op de afbeelding. Werk de kaart verder af volgens 
voorbeeld.

Snijd een witte basiskaart van 14,3 x 29,6 cm en ril vouwen op 
14,3 en 15,3 cm. Neem op de voorkant het patroon over. Ril, 
vouw en snijd de lijnen zoals op het patroon aangegeven. 
Snijd dessinpapier van 11 x 11 cm en plak het in het frame.
Plak aan de binnenkant van het voorblad dessinpapier van 9,1 x 
9,1 cm, dat eerst geplakt is op wit karton van 11,2 x 11,2 cm. 
Snijd dessinpapier van 13,9 x 13,9 cm en snijd uit het midden 
een vierkant van 11 x 11 cm. 
Snijd twee stroken zandkleurig dessinpapier van 3 x 11 cm. 
Scheur de randjes een beetje af. 
Stans uit diverse kleuren karton het volgende: wolken, touw, 
banners, visnet, zeester, krab, kwal en piraat. 
Stempel met Versafi ne onyx black een tekst op de banner. 

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), 
Creatables: LR0474 (Kim’s buddies), LR0527 (Kim’s buddies-Piraat), LR0528 (Kim’s buddies-Ridder), LR0529 (Kim’s buddies-Prinses), 
LR0531 (Regenboog en Wolken), Stans- en embosapparaat, Decoratiepapier: CA3126 (goud), CA3127 (zilver), Stempelinkt: Versafi ne 
onyx black, Touw, Witte gelpen

Tip: Breng met een witte gelpen accenten aan op de poppetjes.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkel), CR1353 
(Labels), CR1360 (Basisvormen 
met stiksteek-Cirkel), CR1385 
(Kerstboom/Nest met hoekjes), 
Collectables: COL1404 
(Kasteel), Stempels: CS0996 
(Sending Birthday Wishes), 

Knipvel: EWK1241 (Kim’s buddies-Jongens), Dessinpapier-bloc: 
PK9147 (Aqua colours)

Neem het patroon over op wit karton van 14 x 28 cm.
Snijd uit diverse kleuren dessinpapier het volgende: 2,5 x 13,5 
cm, 6,5 x 10,5 cm, 2,5 x 6,5 cm en 6,5 x 7,5 cm. Bekleed 
hiermee de kaart. 
Stans de afbeelding uit en plak deze op een cirkel van 
dessinpapier. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier het volgende: 
sterren, hoekjes, banner, wolken, kasteel, ridder met zwaard en 
schild. Stempel op de banner en ster de tekst met Versafi ne onyx 
black. Bevestig de sterren met een stukje lint aan elkaar. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: KJ1722 (Floralia), 
KJ1723 (Folia), KJ1721 
(Gefeliciteerd), Brush pen 
Ecoline: red velvet, magenta, 
blue violet, ultramarine violet, 
Mica, Witte en zwarte pen

Extra nodig voor dit doosje: 
Craftables: CR1333 
(Basisvormen-Ovaal), CR1386 
(Pillow box), Stempels Karin 
Joan: KJ1724 (Encouraged), 
KJ1722 (Floralia), 
Dessinpapier: PK9149 (Do what 

you love), Stempelinkt Memento: angel pink, rose bud, pear tart, 
new sprout

Extra nodig voor dit doosje: 
Collectables: COL1443 
(Vogels & harten), Craftables: 
CR1360 (Basisvormen met 
stiksteek-Cirkel), CR1386 
(Pillow box), Stempels Karin 
Joan: KJ1721 (Gefeliciteerd), 
KJ1722 (Floralia), Stempelinkt 

Memento: angel pink, rose bud, pear tart, new sprout, 
Dessinpapier-bloc: PK9147 (aqua color), PK9149 (Do what you 
love), Kaartenkarton: zwart, Decor atiepapier: CA3127 (zilver)

Snijd een witte strook van 15 x 21 en vouw deze dubbel. Snijd 
ook een wit stukje van 14,5 x 10 cm.
Neem een mica sheet en kleur daar met de brushpen op. Spuit er 
een beetje water op, leg het 14,5 x 10 cm kaartje erop, druk het 
aan en verwijder het. Even goed laten drogen.
Stempel nu de tekst en de bloemen en trek een zwart lijntje 
rondom. Breng met de witte pen een paar accenten bij de 
bloemen aan. Plak het vervolgens op de kaart.

Stans het doosje uit dessinpapier. Stans het kleinste ovaal uit 
wit karton en de opvolgende maat uit dessinpapier.
Stempel bloemen en blaadjes en knip ze uit. Stempel de tekst 
op het witte ovaal. Vouw en plak het doosje dicht en plak het 
ovaal uit dessinpapier in het midden. Plak aan weerskanten de 
uitgeknipte bloemen en blaadjes en als laatste het ovaal met de 
tekst. Gebruik daarvoor foamblokjes of -tape.

Stans het doosje, de labels en een cirkel uit dessinpapier. Stans 
nog een cirkel uit wit karton en hartjes uit zwart en zilver. 
Stempel het label, de bloem en de blaadjes en knip ze uit.
Vouw en plak het doosje in elkaar, plak de cirkels op elkaar en 
vervolgens op het doosje. Plak hartjes en labels op en tenslotte 
blaadjes en een bloem. Gebruik hiervoor foamblokjes of -tape.

Door Sabine Sprenkeler
sabscreas1987.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Memento tuxedo black, Kaartenkarton: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels Karin Joan: KJ1722 
(Floralia), KJ1725 (Vertrouw), 
Stempelinkt Memento: pear 
tart, Distressinkt: shabby 
shutters, crushed olive, 
Kaartenkarton: olijfgroen

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1442 
(Hert, sterren & tags), 
COL1443 (Vogels & harten), 
Designfolder: DF3438 (Trendy 
harten), Stempels Karin 
Joan: KJ1721 (Gefeliciteerd), 
Dessinpapier-blocs: PK9114 
(Kraft 15 x 30 cm), PK9147 
(Aqua color), PK9149 (Do what 

you love), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Twine

Snijd een witte topvouwkaart van 9 x 9 cm, olijfgroen van 8,5 x 
8,5 cm en aquarelpapier van 8 x 8 cm.
Plak op 5 cm van de rand een strookje crafttape en kleur met 
distressinkt het smalle strookje groen. Stempel de bloem diverse 
keren op het gekleurde strookje. Verwijder de tape en stempel de 
tekst.
Plak alle delen netjes op elkaar.

Neem een kraftkaart uit het bloc en vouw deze dubbel 
(15 x 15 cm). Snijd roze dessinpapier van 13 x 13 cm en 
hartjesdessinpapier van 12,5 x 12,5 cm. Plak de laagjes op 
elkaar. Snijd uit wit karton een strookje van 13 x 3 cm en uit 
kraft van 12 x 2 cm. Scheur van het laatste strookje een randje 
af. Plak de witte strook op 3 cm vanaf de onderkant (van het 
roze dessinpapier). Plak de kraftstrook met foamblokjes iets 
lager op. Stans de harten, de vogel, de tekst en het label uit. 
Embos het label met hartjes en knoop er een touwtje door.
Plak het label met foamblokjes schuin op de kaart.
Plak de hartjes en de vogel op het label en de tekst op het 
kraftstrookje. Stempel als laatste een tekst op het witte strookje. 


