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

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
 Craftables: CR1279 (Tiny’s Oceaanset), CR1440 (Zeeschelpen), Creatables: LR0470 (Anja’s Frilly vierkant-takje gebruikt), LR0532 
(Nautische set), LR0534 (Kompas), LR0535 (Houten wegwijzer), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1007 (Beach sentiments), 
Distressinkt: vintage photo, pumice stone, rusty hinge, Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Knipvel: EWK1258 (Sea breeze), 
Dessinpapier-bloc: PK9156 (Sea breeze), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), kerstrood (943), babyblauw (956), 
legergroen (954) en nachtblauw (941), Recycled kraft grijs (322) en bruin (323), Metallic gold (338), Paper distresser

Tip voor het spiegelen van de kokmeeuwen: 
Stans de kokmeeuw op de achterkant van het papier. Haal het papier uit de mal en leg het op de gladde kant van de mal. Plak het 
met een klein stukje craft tape (non-permanent) vast en embos zoals normaal, alleen nu met de snijkant andersom. 

Extra nodig voor de 
coverkaart:
Craftables: CR1405 (Nautisch 
touw), CR1410 (Tiny’s 
Vuurtoren), CR1441 (Duinhek), 
CR1442 (Golven), Creatables: 
LR0417 (Patrijspoort), 
Distressinkt: faded jeans, 
picket fence, Papicolor 
kaartenkarton: donkerbruin 

(938), irisblauw (931), Recycled kraft zwart (324), Enamel dots: 
PL4501 (blauw & grijs), Inka gold silver

E xtra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1409 (Tiny’s 
Visnet), Creatables: LR0533 
(Stormlamp), Designfolder: 
DF3448 (Zeeschelpen)

Snijd een irisblauwe strook van 27 x 15 cm en ril op 15, 18, 21 
en 24 cm. Snijd irisblauw van 16 x 15 cm en ril op 1 cm aan de 
langste zijde en plak het smalle strookje aan de achterkant van 
de andere kaart om er een topvouwkaart van te maken.
Snijd hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en een strookje 
van 14,5 x 2,5 cm. Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm en een 
strookje van 14 x 2 cm. Stans het kompas uit metallic gold 
en plak het op nachtblauw karton. Stans de reddingsboei uit 
hagelwit en kerstrood karton en plak de afbeelding erop. Stans 
de vuurtoren uit kerstrood, het stuurwiel uit donkerbruin en de 
meerpaal uit bruin kraft. Stans de golven 2x uit nachtblauw en 
1x uit babyblauw karton en plak ze verspringend op elkaar op 
de achterste vouw. Stans het hek uit donkerbruin, de zeester uit 
bruin kraft, de schelpen uit hagelwit en metallic gold, het takje 
uit legergroen, het touw uit grijs kraft, het anker uit zwart kraft 
en drie kokmeeuwen uit hagelwit. 
Bewerk de kokmeeuwen met distressinkt pumice stone en rusty 
hinge, de witte schelp met faded jeans, de zeester, meerpaal en 
het touw met vintage photo en de vuurtoren, het stuurrad en 
het hek met picket fence. Bewerk het anker met inka gold silver. 
Stempel een tekst op de reddingsboei en werk de kaart af met 
enamel dots. 

Snijd een nachtblauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm en 
dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm. Snijd hagelwit karton van 14 x 
14 cm en embos het met de embossingfolder. Bewerk de randen 
van het dessinpapier met een paper distresser. 
Stans het visnet uit gerecycled kraft.
Stans de reddingsboei uit hagelwit en nachtblauw karton en plak 
de afbeelding erachter. Stans het kompas uit metallic gold en 
plak op kerstrood. 
Stans de stormlamp uit kerstrood, de wegwijzer uit grijs kraft, 
de zeester uit bruin kraft, de schelpen uit babyblauw en 
hagelwit, het takje uit legergroen en de kokmeeuw uit hagelwit 
karton. Bewerk de kokmeeuw met distressinkt pumice stone en 
rusty hinge, de witte schelp met pumice stone en de zeester met 
vintage photo. 
Stempel de teksten op de wegwijzer.

  The Collection #66



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0535 (Houten 
wegwijzer), Craftables: CR1279 
(Tiny’s Oceaanset), CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), CR1402 (Bendy 
card), CR1441 (Duinhek), 
Stempels: CS0970 (Schelpen), 
Distressinkt: vintage photo, 
Knipvel: EWK1258, Enamel 

dots: PL4501 (blauw en grijs)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0532 (Nautische 
set), LR0533 (Stormlamp), 
Craftables: CR1279 (Tiny’s 
Oceaanset), CR1440 
(Zeeschelpen), Stempel: 
CS0969 (Zand), Kaartenkarton: 
rood en kraft, Touw

Snijd kraftkarton van 14 x 14 cm, wit karton van 13,5 x 13,5 cm 
en dessinpapier van 13 x 13 cm.
Stans en embos alle mallen en kleur de geëmboste delen met 
distressinkt. Kleur de poten en snavel van de meeuw met een 
oranje stift en het oog met zwart. 
Druk de achtergrondstempel af op het dessinpapier. Snijd van de 
onderkant van de twee fl appen van de Bendy card 1 cm af. 
Teken de binnenkant van de mal na op wit karton en 
dessinpapier. Knip de vorm op het dessinpapier iets kleiner uit. 
Maak een cirkelrand van kraft door de twee grootste maten van 
de stans in elkaar te leggen en uit te stansen. Plak het plaatje 
er achter. 
Stempel de teksten op het bord en plak alles volgens het 
voorbeeld op de kaart.

Snijd een dubbele rode kaart van 14,5 x 14,5 cm, een rood 
vierkant van 12,5 x 12,5 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm 
en 12 x 12 cm.
Druk de achtergrondstempel af op kraft van 14 x 14 cm. Stans 
en embos alle mallen. Stempel de teksten op de reddingsboei 
en het zand. Kleur de poten en snavel van de meeuw met een 
oranje stift en het oog met zwart. Bevestig de stormlamp met 
een stukje touw aan de reddingsboei en plak alles volgens het 
voorbeeld op de dubbele rode kaart.

Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1007 (Strand-teksten), Stempelinkt: zwart, Dessinpapier-bloc: PK9156 (Seabreeze), Stiften: 
zwart en oranje

Extra nodig voor deze 
pocketletter: 
Collectables: COL1431 (Eline’s 
Tropische vissen), COL1454 
(Eline’s Kittens), Craftables: 
CR1368 (Stansmal-Katten 
& Honden), Creatables: 
LR0519 (Paashaas met strik-
strik gebruikt), LR0520 
(Mand), Designfolder: 
DF3411 (Pootjes), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled 
kraft zwart (324), Original: 

ravenzwart (901), anjerwit (903), heide 922), lichtroze (923), 
nootbruin (939), mango (940), muisgrijs (944), mokka (953), 
grijs (958), taupe (961), Decoratiepapier: CA3126 (goud), 
Belletje, Lichtroze potlood, Maritiem touw: JU0949, Ronde mal 
1,5 cm Ø, Roze garen, Witte gelpen

Algemene werkwijze: 
Stans met het ATC-pocketletter-stencil kaartjes in beide maten 
uit effen karton en dessinpapier. Leg ze even los bij elkaar. Stans 
poezen uit bijpassende kleuren, plak ze in elkaar, maar nog niet 
op de kaartjes. Maak de wangetjes van de poezen een beetje 
roze met een lichtroze potlood en teken op de oogjes en neusjes 
een klein glimmend accent met de witte gelpen.
Werk de kaartjes eventueel af met plaksteentjes.

Kaartje 1: Embos pootjes op het kleine witte kaartje. Snijd/
scheur een lichtroze strookje van 6,4 x ca. 1,5 cm. Stans het 
visje uit matgoud papier. 
Kaartje 2: Plak de kaartjes op elkaar en maak stempelafdrukken. 
Snijd/scheur een roze strookje van 6,4 x ca. 4 cm.
Kaartje 3: Plak de kaartjes op elkaar en stempel een tekst. 
Snijd/scheur een strookje dessinpapier van 6,4 x ca. 2 cm.
Kaartje 4: Plak de kaartjes op elkaar. Snijd een strook vellum 
van 8,8 x 3,5 cm. Snijd/scheur een strookje dessinpapier van 8,8 
x ca. 2,5 cm. Plak de laagjes op elkaar. Bestempel met tekst.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor de pocketletters en kaart:
Craftables: PL6501 (ATC-Pocketletter-stencil), Stans- en embosapparaat, Stempels: EC0172 (Eline’s Kittens), Stempelinkt: Memento 
tuxedo black, Dessinpapier-bloc: PK9153 (Sweet Romance), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Vellum, Dun jute touw, 
Plaksteentjes: JU0937 (lichtroze en roze)



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1453 
(Mantelpakje), COL1445 
(Eline’s Craft Dates),  
Stempels: PL1502 (Border 
Dots-Bloemenrand gebruikt), 
Stempelinkt: Versamark 
transparant, Embossingpoeder: 
wit, Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322), 

Spiegelpapier: CA3135, Garen, Heattool, Kant

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1388 
(Fotoframes), COL1398 
(Banners XL), COL1444 
(Rozetten en Labels), 
Designfolder: DF3413 
(Hartjesrand), DF3447 
(Polkadots), Illustrator Markers 
by Spectrum Noir: AP1 pink 
lace, AP3 vintage pink, MB1 
muted brown, PP1 blossom, 
RB1 pecan, Glittersteentjes: 
oranje/goud, Kant, 

Markerpapier, Plakparels: CA3133 (offwhite)

Snijd dessinpaper van 13 x 13 cm stempel links en rechts op 
0,5 cm van de rand een bloemenrandje met Versamark inkt, 
strooi daarop witte embossingpoeder en verhit de afdruk met 
een heattool. Plak het dessinpapier op een dubbele witte kaart 
van 13,5 x 13,5 cm. Snijd een witte strook van 8 x 13 cm, 
plak langs de lange zijdes een kantje en plak er een strook 
dessinpapier van 7,5 x 13 cm op. Snijd een witte strook van 7 
x 13 cm, embos de stippen,  plak er een lintje met strikje op en 
plak hem op de andere strook. Stans/embos twee mantelpakjes, 
twee klosjes, het schaartje en 3x het kleinste zigzagrechthoekje.  
Zet de mantelpakjes in elkaar, stempel de tekst en wikkel wat 
zijde of garen om de klosjes. Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 15 x  10,5 cm. Snijd/
scheur dessinpapier van 10,5 x 4,5 cm en plak op met een stukje 
kant erachter. Stans de banner uit vellum. Stans de hartjesrand 
uit dessinpapier. Stans met het stencil een roze rechthoek en 
gebruik de grootste maat. Embos de polkadots erin. Stans een 
hagelwit fotoframe. Plak de onderdelen op de kaart. Stans de 
rozet uit dessinpapier en plak op met 3D-tape en een strik van 
jute touw erachter. Plak er een hagelwit cirkeltje op. Stempel 
de poes een keer op gewoon papier met de vlekken er apart in. 
Stempel de poes daarna nog een keer op markerpapier (deze keer 
zonder de vlekken). Leg het markerpapier op de gestempelde 
poes met de vlekken en leg dit op een lichtbakje of houd het 
tegen het raam. Nu kun je de vlekken erdoorheen zien en in 
een gewenste kleur overnemen met de markers. Kleur de poes 
helemaal in, knip uit en plak op de rozet. 
Werk de kaart af met een tekstje en diverse soorten 
plaksteentjes.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Designfolder: DF3447 (Polkadots), Stans- en embosapparaat, Stempels Mixed Media: MM1620 (Tekst), Stempelinkt: zwart, 
Dessinpapier: PK9153 (Sweet Romance), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Plakparels: CA3132 (wit)

Kaartje 5: Plak de kaartje op elkaar. Stans een mandje uit 
dessinpapier en een strikje uit lichtroze. Plak de laagjes op het 
kaartje. 
Kaartje 6: Plak de kaartjes op elkaar. Snijd een strook vellum 
van 8,8 x 3,5 cm. Snijd een stukje dessinpapier van 3,4 x 2,2 
cm en stempel een tekst. Stans een klein grijs muisje met een 
stansmal. 
Kaartje 7: Plak de kaartjes op elkaar. Snijd/scheur een strookje 
dessinpapier van 4 x 1,5 cm, stempel een tekst. 
Kaartje 8: Plak de kaartjes op elkaar en stempel een tekst. 
Snijd/scheur een strookje dessinpapier van 8,8 x 1,5 cm. Stans 
een klein grijs muisje. 
Kaartje 9: Embos pootjes op het kleine witte kaartje. Snijd/
scheur een strookje dessinpapier van 6,4 x ca. 4,5 cm. Stans een 
cirkeltje van 1,5 cm Ø en wikkel er lichtroze garen omheen om 
een bolletje wol voor de poes te maken.

Plak tot slot op alle kaartjes de bijpassende poezen en steek ze 
in de hoesjes van de pocketletter. Werk de pocketletter af met 
een stuk lint door de gaatjes van het hoesje en een strik van 
jute touw met belletje bovenin.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1452 (Jurk), 
Craftables: CR1432 (Kruiden 
en Bladeren), Papicolor 
kaartenkarton: zilvergrijs (902)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1452 (Jurk), 
Veertje: wit

Snijd een dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
dessinpapier van 13 x 13 cm op. 
Embos stippen in een witte rechthoek van 8,5 x 13,5 cm. Plak 
langs de lange zijdes een kantje.
Plak een lint met strikje op. 
Stans en embos de onderdelen voor de jurk, vouw de rok en plak 
de jurk in elkaar. 
Stempel de tekst op een restje wit karton, snijd er een baniertje 
van en mat op dessinpapier. 
Stans twee takjes en plak die samen met wat bloemetjes en de 
tekst op de kaart.

Snijd een dubbele witte kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op. 
Embos stippen op een wit vierkant van 11,5 x 11,5 cm en wikkel 
er een gestrikt lint omheen. 
Stans de rok, het ceintuurtje en het bovenlijfje, vouw de rok en 
plak de jurk in elkaar. Plak een klein pareltje op het strikje en 
plak de jurk samen met een witte veer op de kaart. 
Stempel de tekst op een restje karton en mat op dessinpapier.
Werk de kaart af.

Materialen gebruikt voor de 
cadeauverpakking:
Aquarelpapier 300 grs: A3-
vel, Acrylverf: roze, geel, 
appeltjesgroen, blauwgroen, 
oranje, wit, Craft sheet, Brayer 
(rubber verfroller), Mask 
stencils Tiny: PS8001 (Keien), 
PS8002 (Faded Corduroy), 
PS8003 (Boomschors), 
Motievenstempels Hetty: 
MM1621, MM1622, 
Tekststempels Henriette: 
MM1620, Textuurstempels 
Tiny: MM1603 (Netting), 
MM1604 (Grid), MM1606 
(Cirkels), MM1608 (Stippen), 
Stempels Power Pink Dutch: 
PP2801 (voor het label), 
Stempelinkt: Stazon jet black, 
Dun penseeltje of waterpen, 
Micron zwarte stiften: 0,1 

– 0,5 – 0,8, Sharpie-stift: wit, Touwtje of een mooi lintje, 
Verfsponsjes

M  aak een achtergrond op het A3-vel aquarelpapier:
Breng van alle te gebruiken kleuren een dotje verf aan op een 
craft sheet en verdeel de verf met je vingers over het A3-vel 
aquarelpapier. Laat ook plekken vrij waar het wit duidelijk 
doorheen komt.

Maak daarna afdrukken met de textuurstempels in kleuren die je 
leuk vindt: breng op de craft sheet verf aan en rol deze uit met 
de verfroller. Druk de stempel in de juiste kleur verf en maak een 
afdruk op de achtergrond. Op de tekening is te zien welke delen 
van de verpakking straks zichtbaar zijn. Je kunt daar met het 
maken van de achtergrond rekening mee houden.

Stempel met Stazon stempelinkt, mooi over de achtergrond 
verdeeld, een aantal cirkels.
Herhaal dit met de motievenstempels.
Kleur de cirkelbloemetjes (klein en groot) in met een witte 
Sharpie stift en geef ze daarna met verf een kleurtje tot je 
tevreden bent over de achtergrond. Laat goed drogen.
Neem bijgaande tekening op de achtergrond van het papier over 
en snijd/knip deze uit.

Vouw alle rillijnen en plak de zijkant en bodem goed vast. De 
bovenkant goed vouwen.
Maak in de bovenrand twee gaatjes, rijg er een touwtje met een 
labeltje door.
Het label: Maak een achtergrond op een stukje aquarelpapier. 
Stempel er motieven en een tekst op. Pons er een gaatje in.

Door Henriette Geurkink
design-54.blogspot.nl
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Extra nodig voor deze kaart:
Kaartenkarton: geel

Extra nodig voor deze 
kaart:
Kaartenkarton: cyclaamroze, 
Textuurstempels: MM1623 
(Cirkels) en MM1624 (Lijnen), 
Stempels Karin Joan: KJ1704 
(met o.a. stipjes)

Extra nodig voor deze 
kaart:
Kaartenkarton: oranje, 
Textuurstempels: MM1623 
(Cirkels) en MM1624 (Lijnen)

Maak de achtergrond. Stempel de lijnen in het midden en 
daar bovenop de vlinder. Stempel de vlinder ook op een 
stukje aquarelpapier. Stempel de blokjes en driehoekjes op de 
achtergrond. Stempel daarna de sterren en spiraaltjes. Kleur 
de blokjes en driehoekjes eerst met de witte Sharpie stift in. 
Kleur ze daarna verder in met verf. Zet stipjes om de sterren met 
de witte Sharpie-pen, doe dit ook in het zwarte blokjes in de 
blokjesstempel. Kleur de vlinder in en knip/snijd hem uit. Plak 
alles op een dubbele gele kaart van 10,5 x 15 cm en plak een 
pareltje in de spiraaltjes.

Maak een achtergrond. Stempel de vlinder in het midden en 
daarboven en -onder de op een na grootste cirkel. Stempel de 
wybertjes volgens voorbeeld langs de zijkanten.
Stempel de cirkelbloemetjes her en der op de achtergrond en 
kleur ze in met de witte Sharpie-pen.
Stempel er zwarte stipjes omheen. Stempel een tekstje op 
een stukje aquarelpapier en zet er met een stift een kadertje 
omheen. Knip/snijd het uit. Stempel de vlinder op een stukje 
aquarelpapier en kleur in met verf, inkt of kleurpotloden.
Plak alles op de achtergrond en daarna op een dubbele roze 
kaart van 10,5 x 15 cm.
Plak als laatste een enamel dot op de bloemetjes.

Maak een achtergrond. Stempel de grote cirkel in het 
midden. Stempel er een vlinder in en stempel die ook op 
een extra stukje aquarelpapier. Decoreer de kaart verder met 
diverse motievenstempels. Stempel een tekst op een stukje 
aquarelpapier en zet er een randje omheen met een zwarte stift. 
Knip/snijd uit.
De cirkels linksboven en rechtsonder op de achtergrond zijn 
op een stukje dessinpapier gestempeld en uitgeknipt. Kleur de 
vlinder in met verf, inkt of kleurpotloden. Knip uit en plak hem 
op de gestempelde vlinder. Plak alles op een dubbele oranje 
kaart van 10,5 x 15 cm. Plaats als laatste een enamel dots in de 
bloemetjes.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Aquarelpapier: 300 grs, Craft sheet, Brayer (rubber verfroller), Dun penseeltje of waterpen, Verfsponsjes, Tekststempels Henriette: 
MM1620, Motievenstempels Henriette: MM1621,  MM1622, Vlinderstempels Tiny: MM1613 (Butterfl y 1-ronde vleugel) en MM1614 
(Butterfl y 2-puntige vleugel), Stempelinkt: Stazon jet black, Enamel dots: PL4513 (babyblauw), PL4502 (groen & oranje), Plakparels: 
CA3132 (wit), Micron zwarte stiften: 0,3 en 0,5, Sharpie-stift: wit

Kaarten algemeen:
- Maak een achtergrond op aquarelpapier van 10,5 x 14,5 cm:
Breng dotjes oranje, gele en roze verf aan op een craft sheet en verdeel de verf met de brayer op je achtergrond. Doe dit met alle 
drie kleuren, maar laat ook nog plekjes wit.
- Alternatief: gebruik mooi dessinpapier.
- Plak de ingekleurde vlinder met lijm op de onderste vlinder.



Door Karin Joan, makerisme.com


