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

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0550 (Tiny’s Lariks), LR0551 (Natuurlijke ster van takjes), LR0546 (Anja’s Mooie bloemenset), LR0547 (Anja’s 
Bladerenset), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1008 (Kerst- en nieuwjaarswensen), Stempelinkt Versafi ne: onyx black, 
Distressinkt: picket fence, Dessinpapier-bloc: PK9158 (Forest Dream), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), cerise (933), 
donkerbruin (938), olijfgroen (945), Paper distresser

Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser. Blend de lariks en mistletoe na het embossen met distressinkt 
picket fence.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1439 
(Basisvormen-Boog), 
Creatables: LR0549 (Tiny’s 
Hulst), Knipvel: EWK1263 
(Forest Dream), Papicolor 
kaartenkarton Metallic red 
lacquer (337), botanic 
(336), Plaksteentjes: JU0932 
(helder), Tule, Waxkoord

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1446 (Sierlijk 
Ovaal met vlechtrand), 
Creatables: LR0458 (Tiny’s 
Roodborstje), Knipvel: 
EWK1262 (Forest Dream), 
Papicolor kaartenkarton: 
Original: kerstrood (943), 
nootbruin (939), lichtgrijs 
(957) en babyblauw (956), 

Recycled kraft bruin (323), Parels: CA3133 (offwhite), 
Plaksteentjes: JU0932 (helder)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1446 (Sierlijk 
Ovaal met vlechtrand), 
Creatables: LR0458 (Tiny’s 
Roodborstje), LR0549 (Tiny’s 
Hulst), Knipvel: EWK1245 
(Country Christmas 1), 
Papicolor kaartenkarton: 
Original: kerstrood (943), 
nootbruin (939) en lichtgrijs 

(957), Metallic: red lacquer (337) en botanic (336), Parels: 
CA3133 (offwhite)

Snijd een olijfgroene topvouwkaart van 15 x 15 cm. Plak er 
hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van
14 x 14 cm, olijfgroen karton van 12 x 12 cm en dessinpapier 
van 11,5 x 11,5 cm op. Stans de basisboog uit hagelwit, stans 
de afbeelding en mat op kerstrood karton. 
Stans de bloemen uit cerise en hagelwit en werk af met een 
parel. Stans de hulst uit groen dessinpapier, de besjes uit red 
lacquer, de mistletoe uit olijfgroen, de blaadjes uit botanic en 
de lariks uit donkerbruin. Stempel de tekst op dessinpapier.
Werk de kaart af met een strik van tule en waxkoord.

Snijd een nachtblauwe topvouwkaart van 14 x 16 cm. 
Plak er ha gelwit karton van 13,4 x 15,4 cm en dessinpapier van 
13 x 15 cm, 11 x 13 cm en 6 x 16 cm op. 
Stans het ovaal uit hagelwit, plak de afbeelding erachter en mat 
op kerstrood karton. Stans de ster uit donkerbruin en gerecycled 
bruin kraft en plak ze samen achter het ovaal. 
Stans de bloemen uit babyblauw en kerstrood en werk af met 
een parel. Stans de blaadjes uit olijfgroen en de lariks uit 
donkerbruin karton. 
Stans het roodborstje uit nootbruin, lichtgrijs en cerise karton 
en zet het in elkaar. 
Werk de kaart af met een tekst, gestempeld op dessinpapier.

Snijd een kerstrode topvouwkaart van 16 x 15 cm. Plak er wit 
karton van 15,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 15 x 14 cm en 16 
x 8,5 cm op. 
Stans het ovaal uit hagelwit, plak de afbeelding erachter en mat 
op kerstrood karton. 
Stans de bloemen uit hagelwit en red lacquer en werk af met 
een parel. 
Stans de hulst uit groen dessinpapier, de besjes uit red lacquer, 
de mistletoe uit olijfgroen, de blaadjes uit botanic en de lariks 
uit donkerbruin. 
Stans het roodborstje uit nootbruin, lichtgrijs en cerise karton 
en zet het in elkaar. 
Stempel de tekst op een stukje dessinpapier. 
Plak ter afwerking parels op het ovaal.

  The Collection #68



Door  Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stampmaster

Extra nodig voor deze 
kaart:
Craftables: CR1352 
(Basisvormen-Label), 
Designfolder: DF3437 (ABC), 
Layering stamps Tiny: 
TC0865 (Herfstbladeren), 
TC0866 (Roodborstje), 
Tekststempels: CS1006 
(Verjaardagsgedichtjes), 

Distressinkt: ground espresso, 
Memento stempelinkt: Blad: 1 - 103 cataloupe, 2 - 805 toffee 
crunch, 3 - 801 potter’s clay, 4 - 800 rich cocoa, Eikel: 1 - 804 
desert sand, 2 - 805 toffee crunch, 3 - 800 rich cocoa, 4 - 808 
espresso truffl e, Roodborstje: 1 - 804 desert sand, 2 - 200 
tangelo, 3 - 805 toffee crunch, 4 - 800 rich cocoa, 5 - 808 
espresso truffl e, 
Kaartenkarton: ivoor, bruin en kraft, Touw

Extra nodig voor deze 
kaart:
Craftables: CR1439 
(Basisvormen-Boog), 
Creatables: LR0509 (Tiny’s 
Vlinder), Layering stamps 
Tiny: TC0865 (Zonnebloemen), 
Tekststempels: CS0987 
(Felicitaties), Memento 
stempelinkt: Zonnebloem: 

1 - 100 dandelion, 2 - 103 cantaloupe, 3 - 802 peanut brittle, 
4 - 801 potter’s clay, 5 - 800 rich cocoa, Blad: 1 - 707 bamboo, 
2 - 701 cottage ivy, 708 - olive grove, 
Dessinpapier-bloc: PK9155 (Weathered Wood), Kaartenkarton: 
ivoor, geel

Snijd een dubbele ivoorkleurige kaart van 14,5 x 14,5 cm en drie 
vierkanten: bruin 13,7 x 13,7 cm, ivoor 13,1 x 13,1 cm en kraft 
12,5 x 12,5 cm.
Embos het ABC op het kraft vierkant en beïnkt de letters met 
distressinkt. 
Stans de label en beïnkt de randen met distressinkt. Leg de label 
in de stampmaster en stempel het roodborstje laagje voor laagje 
op de label. 
Stempel op dezelfde manier de bladeren en eikeltjes op restjes 
papier. Knip ze uit en plak ze voor het roodborstje op de label. 
Plak alles volgens het voorbeeld op de kaart.

Snijd een dubbele ivoorkleurige kaart van 14,5 x 14,5 cm, een 
gele kaart van 14 x 14 cm en dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm.
Stans de mallen. Stempel met behulp van de stampmaster de 
zonnebloemen en bladeren laagje voor laagje en knip ze uit. 
Plak alles volgens het voorbeeld op de kaart.



Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

Materialen nodig voor beide kaarten:
Collectables: COL1458 (Tekstpijlen), Creatables: LR0009 (Stamp Master), Stans- en embosapparaat, Mask stencils Tiny: PS8009 
(Bladeren), PS8010 (Dennenappels), Layering stamps Tiny: TC0865 (Zonnebloem), TC0866 (Roodborstje), Amsterdam acrylverf: Azo 
lichtgeel, Azo oranje, sapgroen, Archival inkt: leaf green, shadow grey, Stazon inkt: timber brown, Distressinkt: mowed lawn, salty 
ocean, tumbled glass, vintage photo, walnut stain, Gelatos: blood orange, Dessinpapier-bloc: PK9146 (Côte d’Azur), Gelli plate, Post-
it briefjes, Scrapper’s fl oss, Sisalgras

Tip layering stamps:
Op de verpakking staan de opbouwkleuren aangegeven. Zoek hierbij de kleuren inkt of gebruik verf met een blending foamsponsje 
om de stempel te beïnkten. De Stamp Master is erg handig om de lagen precies op elkaar te stempelen.

Bewerk het bovenste deel van wit karton van 14,5 x 14,5 cm met bladeren (PS8009) en 
distressinkt. Maak de onderrand van de kaart effen groen. 
Plak onderaan een randje dessinpapier van 15 x 5 cm en bovenaan van hetzelfde papier een 
strookje van 1 x 15 cm.
Neem een aquarelkaartje, stempel een rand zonnebloemen met behulp van de stampmaster. 
Gebruik voor het overlappen extra uitgeknipte afdrukjes, gestempeld op Post-it briefjes, als masker 
en bouw zo de rand op. Snijd het kaartje af op 12 x 8 cm. Bewerk het verder met distressinkt en 
bladeren. Beïnkt de randen en maak op de blauwe achtergrond spetters met geel en wit. Mat op 
wit en plak op de kaart.
Stans de tekst en plak op de afbeelding.
Stempel een zonnebloem en twee blaadjes, knip uit en plak op met een toefje sisalgras en een 
strik.
Werk de kaart af met een gestanste tekstpijl.

Snijd een dubbele witte kaart van 11,5 x 15 cm.
Gebruik een Gelliplate print van 11 x 14,5 cm en bewerk de achtergrond met bladeren (PS8009). 
Beïnkt de randen met distressinkt salty ocean en breng met een blending foamsponsje wat blauw 
in de achtergrond, en maak met tumbled glass een paar dennenappels (PS8010). Plak op de kaart 
met bovenlangs een strookje dessinpapier.
Neem een aquarelkaartje en stempel het roodborstje met behulp van de stampmaster. Breng met je 
vinger een klein beetje gelatos-rood aan voor extra diepte. Knip het papier rond het vogeltje tot 
een rechthoek van 5,5 x 9,5 cm, laat de staart uitsteken, knip daar omheen.
Maak een extra afdrukje op een Post-it briefje, knip uit en leg het op het vogeltje om de 
achtergrond te bewerken met distressinkt en een blending foamsponsje. Gebruik hierbij het stencil 
van de bladeren. Beïnkt de randen, mat op wit en plak op de kaart.
Stans de tekstpijl en plak op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1442 
(Giftwrapping Karin’s hert, ster 
& tag), Craftables: CR1383 
(Spinnen en insekten), 
Stempels Hetty: HT1637 
(Bosdieren-Eekhoorns), 
Stempels Karin Joan: KJ1721 
(Gefeliciteerd)

E xtra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1359 
(Basisvormen met 
stiksteek-Vierkant), CR1422 
(Spinnenweb), Stempels 
Hetty: HT1637 (Bosdieren-
Egels), Stempels Karin Joan: 
(Groetjes)

Snijd van kraft een topvouwkaart van 15 x 12 cm. Snijd 
dessinpapier van 14,25 x 11,25 cm en 13,5 x 10,5 cm, mat 
de grootste rechthoek op kerstrood karton. Stans de label uit 
dessinpapier.  Snijd uit PCP een rechthoek van 14,25 x 9,5 cm. 
Stempel de bosrand en de dieren met de maskeertechniek en 
Archival stempelinkt jet black. Kleur de afbeelding in. Stempel 
de blaadjes en de eekhoorn, kleur in en knip uit. Maak een strik 
van touw. Stans vier herfstbladeren. Stans de spin uit ravenzwart 
karton, plak hem de herfstbladeren. Stempel de tekst, knip er 
een banier van. 

Snijd van kraft een topvouwkaart van 14 x 14 cm. Snijd 
dessinpapier van 13,25 x 13,25 cm, mat op kerstrood karton. 
Snijd PCP van 12,25 x 12,25 cm. Stempel de bosrand en de 
dieren met de maskeertechniek en Archival stempelinkt jet 
black. Kleur de afbeelding in. 
Snijd dessinpapier van 13,25 x 13,25 cm, stans een vierkant uit 
het midden. 
Stempel de spin met Archival stempelinkt jet black. Stans het 
spinnenweb uit ravenzwart karton. Plak het in de hoek van het 
kader. Plak met 3D-tape of -kit verhoogd op de kaart.
Stempel de blaadjes en het roodborstje, kleur in en knip uit. 
Stans vier blaadjes. Maak een strik van een stukje touw. Stempel 
de tekst en knip er een banier van. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Stans de herfstbladeren uit mosgroen, kerstrood en mosterdgeel karton. Bewerk de randen met distressinkt rusty hinge. Teken 
een wolkenrand en knip deze uit. Tamponneer op de gestempelde afbeelding langs de wolkenrand met distressinkt tumbled glass. 
Verplaats de wolkenrand steeds om een lucht te maken. 

 Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0430 (Spinnenweb doily en herfstbladeren), Stans- en embosapparaat, Stempels Hetty: HT1636 (Bosrand), 
Distressinkt: rusty hinge, tumbled glass, Stempelinkt Archival: jet black, Copics of ander kleurmiddel, Dessinpapier-bloc: PK9158 
(Forest Dream), Perfect colouring paper (PCP), Papicolor kaartenkarton: Original ravenzwart (901), kerstrood (943) en mosterdgeel 
(948), Recycled kraft grijs (322), Touw: bruin



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1446 (Sierlijk 
Ovaal met vlechtrand), 
Designfolder: DF3419 
(Sneeuwvlokken), 
Distressinkt, Knipvel: VK9568 
(Sneeuwpoppen-ovaal), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: nachtblauw (941), 
anjerwit (903), Gesso

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1414 (Sierlijke 
Cirkel met vlechtrand), 
Creatables: LR0379 
(Dennenboom), Knipvel: 
VK9569 (Sneeuwpoppen-
cirkel en vierkant), Papicolor 
kaartenkarton: mosgroen (951)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 16 x 11 cm. Plak er 
nachtblauw van 15,5 x 10,5 cm en dessinpapier van 15 x 10 cm 
op. 
Embos hagelwit karton van 5,5 x 12 cm en snijd doormidden. 
Stans het sierlijk ovaal uit hagelwit karton en plak de twee 
geëmboste stukjes erachter. Strik aan de linkerbovenkant een 
stukje waxkoord. Knip een afbeelding uit en plak die op. 
Stans/embos de hulst uit olijfgroen en de besjes uit kerstrood. 
Bewerk ze met wat gesso.
Stans/embos de lariks uit nootbruin en bewerk met witte inkt. 
Stans de vogel uit nootbruin de lariksen bewerk met inkt. Stans 
stukjes brood uit anjerwit en bewerk met lichtbruine inkt. 
Stempel een tekst op hagelwit karton. Werk de kaart af met 
rhinestones.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 7,5 cm en plak er 
dessinpapier van 14,5 x 13,5 cm op. 
Stans de bomen uit hagelwit en mosgroen, plak ze iets 
verspringend op elkaar. 
Stans/embos de sierlijke cirkel uit hagelwit en rijg waxkoord 
door de gaatjes. Knip een afbeelding uit en plak op. Plak de 
bomen voor en achter de cirkel. 
Stans de hulst uit olijfgroen en de besjes uit kerstrood. Bewerk 
ze met gesso. 
Stans/embos de lariks uit nootbruin en bewerk met witte inkt. 
Stans een vogel uit nootbruin en bewerk met inkt. 
Stempel een tekst op een strookje hagelwit en mat ook op 
hagelwit. Knoop er een stukje waxkoord aan. 
Werk de kaart af met de rhinestones.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables Tiny: LR0548 (Roodborstje), LR0549 (Hulst), LR0550 (Lariks), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1009 (Happy 
Holidays), Stempelinkt: zwart, Hero Arts wit, Dessinpapier-bloc: PK 9142 (Après-ski), Rhinestones: CA3136, Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), nootbruin (939), kerstrood (943), olijfgroen (945), Waxkoord

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1442 (Karin’s 
Label), COL1458 (Tekstpijlen), 
Craftables: CR1444 
(Basisvormen-Zeshoek), 
CR1445 (Hertenkop), 
Dessinpapier-bloc: PK9149 (Do 
what you love), Spiegelkarton: 
CA3134 (goud), Pailletjes: 
zwart

Snijd een zwarte topvouwkaart van 13 x 15 cm. Snijd een strook 
dessinpapier van 5 x 13 cm en een strook zwart kaartenkarton 
van 2,5 x 13 cm.
Stans uit dessinpapier, zwart karton en goudkleurig dessinpapier 
het volgende: 3x zeshoek, label, hertenkop, tekstpijl.
Bevestig aan de label een stukje touw. Plak een aantal pail letjes 
verspreid over de kaart op. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkel), 
CR1353 (Basisvormen-
Labels XL en XS), CR1386 
(Strik), Creatables: LR0373 
(Eikenblad met eikels), 
LR0545 (Zonnebloem), 
LR0550 (Tiny’s Dennentak), 
LR0551 (Natuurlijke ster van 
takjes), Dessinpapier-bloc: 
PK9138 (Canadian Fall), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Lint, Touw

Stans de grootste label 2x uit kraft en 1x uit dessinpapier. Plak 
de laatste op een kraft label, laat drogen en vouw de label in 
het midden dubbel met het dessinpapier naar buiten. 
Bekleed de andere grote label met een kleiner label van 
dessinpapier. 
Bevestig de dubbelgevouwen label aan de onderzijde van de 
grote label. 
Stans vervolgens een kleiner label uit kraft. Trek de binnenzijde 
van dit label over op dessinpapier en knip uit. Plak de kleine 
label alleen aan de onderkant vast op de fl ap. 
Stans de afbeelding uit met een passende cirkel. Mat op een 
grotere cirkel van dessinpapier. 
Stans de volgende onderdelen uit diverse kleuren kaartenkarton 
en dessinpapier: 2x zonnebloem, 4x bladeren van de 
zonnebloem, 2x eikel, natuurlijke ster, strik, dennentak en een 
aantal eikenbladeren. De zonnebloemen en bladeren zijn bewerkt 
met distressinkt walnut stain. 
Plak de zonnebloem bovenaan de label op met foamtape zodat 
daar het topje van de kleine label onder kan schuiven. 
Bevestig aan de bovenzijde van de label een stukje lint en sluit 
dit met een strikje van touw.
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart:
Powder Pink stempels: PP2807 
(Kerstman en tekst), PP2808 
(Ster en tekst) 

Snijd van kraftkarton een dubbele kaart van 11 x 11 cm. Stempel 
de achtergrond met muzieknoten op de kaart en laat dit drogen.
Bewerk de achtergrondvellen volgens de algemene werkwijze 
en snijd er vierkantjes van 3 x 3 cm van. Plak ze in een blok 
van negen vierkantjes op wit karton van 9,5 x 9,5 cm. Plak dit 
vierkant met foamtape op de dubbele kaart.
Maak de afdrukken volgens de algemene werkwijze. Schilder ze in 
met Shadowpaint in de kleur karmijnrood en sienna. 
Wikkel een stukje koord om de kaart en knoop het vast. 
Plak de kerstman, sterren en tekst met foamtape op de kaart.

Door Neeltje van Bekkum
www.powderpink.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
 Achtergrondstempel: CS0997 (Muzieknoten), Textuurstempel  Tiny: MM1617 (Vlekken), Stempelinkt: zwart, Watermark inkt en 
embossingpoeder (goudkleurig), Dessinpapier: PB7053 (Eline’s Berry Christmas), Kaartenkarton: wit en kraft, Shadowpapier, 
Shadowpainting liner, Shadowpaint: karmijnrood en sienna, lichtgroen, olijfgroen, kerstgroen, Heattool, Koord, Penseel

Algemene werkwijze:
Stempelafdrukken: Stempel de fi guren met zwarte stempelinkt op Shadowpapier en laat ze drogen. Teken met de Shadowpainting 
liner over de zwarte lijnen en laat dit drogen. Schilder de afdrukken in met Shadowpaint in de per kaart aangegeven kleuren. Knip ze 
daarna uit met rondom een wit randje. 
Labels: Knip van de gestempelde tekst een labeltje. Plak er eventueel iets groter, gekleurd karton achter of maak twee labeltjes 
(kaart 3), pons een gaatje en knoop ze aan elkaar.

Achtergrond: Maak een of meerdere vellen Shadowpapier nat met een penseel en wat water, of bespuit ze met water. Breng met een 
penseel Shadowpaint aan in de kleuren lichtgroen, olijfgroen, kerstgroen en karmijnrood en zorg dat ze mooi in elkaar overvloeien. 
Laat dit drogen. 
Neem de beschilderde vellen Shadowpapier, vellen Christmas Berry dessinpapier en eventueel nog andere vellen dessinpapier. 
Bestempel de vellen willekeurig met watermerk-/embossinginkt en de textuurstempel met de vlekken. Strooi er goudkleurig 
embossingpoeder overheen en bewerk dit met een heat tool. 



Extra nodig voor deze kaart:
Powder Pink stempels: PP2809 
(Duif en tekst), PP2808 (Ster 
en tekst)

Extra nodig voor deze kaart:
Powder Pink stempels: PP2810 
(Kerstklokken), PP2810 
(IJsberen en tekst, tekst 
gebruikt), Gaatjestang

Snijd van Shadowpapier een dubbele kaart van 12 x 12 cm.
Be werk de achtergrondvellen volgens de algemene werkwijze en 
snijd er vierkantjes van 3 x 3 cm van. Plak ze in een blok van 
zestien vierkantjes op de voorkant van de kaart.
Stempel een achtergrond op kraftkarton van 9 x 9 cm en plak dit 
op wit karton van 9,3 x 9,3 cm. Plak het vierkant met foamtape 
op de kaart.
Maak de afdrukken volgens de algemene werkwijze. Schilder ze in 
met Shadowpaint in de kleur karmijnrood en kerstgroen. 
Wikkel een stukje koord om de kaart en knoop dit vast. 
Plak de duif, sterren en tekst met foamtape op de kaart.

Snijd uit Shadowpapier een dubbele kaart van 12 x 12 cm.
Bewerk de achtergrondvellen volgens de algemene werkwijze en 
snijd er vierkantjes van 3 x 3 cm van. Plak ze in een blok van 
zestien vierkantjes op de voorkant van de kaart.
Stempel de achtergrond op kraftkarton van 12 x 5 cm en plak dit 
op wit karton van 12 x 5,5 cm. Plak de strook met foamtape op 
de kaart.
Maak de kerstklokken volgens de algemene werkwijze. Schilder 
ze in met Shadowpaint in de kleur karmijnrood, kerstgroen en 
olijfgroen. 
Wikkel een stukje koord om de kaart en knoop het vast. 
Plak de kerstklokken met foamtape op de kaart.


