
Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1444 (Rozetten en Labels), Craftables: CR1336 (Stansmal-Herfstbladeren), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS1011 (Hugs–EN), Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: Stampendous White EP100, Dessinpapier-blocs: PK9127 (Watercolor), 
PK9159 (Swedish winter), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: hagelwit (930), cerise (933) en nootbruin 
(939), Parels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3136, Dun jute touw

Algemene werkwijze:
Bij het maken van alle kaarten begin je met het omtekenen van de buitenste lijnen van het fi guur van het stencil. Dit kan uit wit 
of een andere bijpassende kleur. Knip het fi guur uit en gum eventuele potloodlijntjes weg. Voor het decoreren van de kaart gebruik 
je alle binnenste lijnen van het fi guur. Teken deze om aan de achterkant van het papier of dessinpapier. Vergeet niet om het stencil 
dan ook om te draaien (anders teken je het in spiegelbeeld). Knip ook deze delen uit en plak op. Wil je een stencil gebruiken om 
een dubbele kaart te maken (zoals bij de appel en de paddenstoelen)? Teken dan de buitenste lijnen van het fi guur nogmaals om en 
knip uit. Maak op ca. 4 cm van de bovenkant van het fi guur een horizontale rillijn en vouw om. Dit gedeelte plak je achter tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu ook rechtop blijven staan! 

Tip: 
Staat de kaart niet helemaal rechtop? Knip dan een klein stukje van het onderste deel van de achterkant. Zo heeft de kaart een 
horizontaal deel om op te ‘leunen’. 

Extra nodig voor deze cover 
kaart: 
Creatables: LR0360 (Tiny’s 
Gras), LR0555 (Scandinavische 
huizen – set van 3), LR0556 
(Forest trees – set van 3), 
Craft stencil by Marleen: 
PS8015 (Paddenstoelen), 
Distressinkt: walnut stain, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: taupe (961)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1422 
(Spinnenweb), Craft stencil 
by Marleen: PS8013 (Appel 
en Bladeren), Knipvel Hetty: 
HK1703 (Tomte Gnomes), 
Vellum

Stans de boompjes uit taupe en plak op de kaart. Stans gras 
uit geel dessinpapier, plak op onder in de kaart en houd nog 
een stukje apart om later voor een van de huisjes te plakken. 
Stans drie huisjes uit nootbruin en gerecycled grijs kraft. 
Bewerk de huisjes met inkt en plak ze met 3D-tape op geel 
dessinpapier. Knip de huisjes daar weer uit. Stans de daken 3x 
uit rood dessinpapier, knip uit en plak op de bruine huisjes. 
Plak de huisjes hierna op, een beetje achter het gras. Stans 
een banier uit grijs, bestempel met tekst, bewerk met witte 
embossingpoeder en een heattool. Knip de linkerkant af, maak 
een gaatje met een gaatjestang en knoop er een strikje van dun 
jute touw aan vast. Plak het geheel met 3D-tape op de kaart. 
Werk de kaart af met herfstblaadjes, pareltjes en zilverkleurige 
steentjes.

Stans het spinnenweb uit vellum en plak op, let erop dat 
je alleen lijm opbrengt achter de delen waar je later nog 
wat herfstblaadjes overheen plakt. Knip de kabouter met de 
kruiwagen en de egel uit het knipvel en plak ze op de appel vast 
met 3D-tape. Stans een banier uit grijs, bestempel met tekst, 
bewerk met witte embossingpoeder en een heattool en plak op 
met een strikje van jute touw erachter. Werk de kaart af met 
herfstblaadjes, pareltjes en zilverkleurige steentjes.
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Door Marjan van der Wiel
marjanvanderwiel.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: Anja’s Mooie Bloemenset (LR0546), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: walnut stain, Stempelinkt: Versamagic, 
Papicolor kaartenkarton Brilliant: kiezel (161) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: Anja’s 
Omklapmal-Cirkel (LR0552), 
Scandinavische huizen 
(LR0555), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: Winter (MB0177), 
Papicolor kaartenkarton Kraft: 
bruin (323)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: Anja’s Omklapmal-
Vierkant (LR0553), Anja’s 
Mooie Bloemenset (LR0546), 
Forest trees/Bomen uit het 
bos (LR0556), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: Winter (MB0178), 
Papicolor kaartenkarton 
Or iginal: dennengroen 
(950), Kant, Meeldraden, 

Seambinding, Splitpen

 Stans/embos de benodigde motieven uit bruin kraft en 
kiezelkarton en beïnkt alle randen met distressinkt walnut stain. 
Knip het plaatje uit en plak het op de cirkel van kiezelkarton.
Breng wat sneeuw op de daken van de huisjes aan en plak ze 
volgens voorbeeld op. 
Stans de bloem uit printpapier, beïnkt dit met de Versamagic. 
Kreukel de bloem en plak een parel in het hartje. Zet de bloem 
en de takjes met een lijmpistool vast op de kaart.

St ans/embos de benodigde motieven uit dennengroen en 
kiezelkarton en beïnkt alle randen.
Knip het plaatje uit en plak het op het gestanste vierkant en 
plak dit volgens voorbeeld op.
Plak de gestanste bomen volgens voorbeeld op de kaart en 
bewerk ze met een beetje sneeuw. 
Stans de bloem uit printpapier en breng dit op kleur met 
Versamagic. Kreukel de bloem een beetje, stans een gaatje in het 
hartje en haal daar wat meeldraden door. Plak de bloem met een 
lijmpistool op de kaart en zet er wat takjes achter. 
Werk de kaart af met een strik van kant en seambinding en  zet 
deze met een splitpen vast.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1408 
(Kaartenstandaard), CR1422 
(Spinnenweb), Creatables: 
LR0554 (Tomte Gnome), 
Stencil by Marleen: PS8014 
(Herfstbladeren), Papicolor 
kaartenkarton: zalmroze (925), 
taupe (961), Vellum

Stans het spinnenweb uit vellum en plak op het grote blad. 
Stans een banier uit grijs, bestempel met tekst, bewerk met 
witte embossingpoeder en een heattool. Knip de linkerkant af, 
maak een gaatje met een gaatjestang en knoop hier een strikje 
van dun jute touw aan vas t. Plak het geheel met 3D-tape op 
de kaart. Stans de kabouters uit, plak ze in elkaar en dan op 
de kaart. Stans de kaartenstandaard uit hagelwit. Teken op de 
achterkant van dessinpapier het binnenste van de Craftable af, 
knip uit en plak het dessinpapier op de standaard. Werk de kaart 
af met herfstblaadjes, pareltjes en zilverkleurige steentjes.



Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
De lucht maken: Plaats het mask stencil met de ijssterren bovenaan op de afbeelding. Ga met een sponsje met Versamark inkt over 
het stencil heen. Haal het stencil weg en ga licht met Pan Pastel over de afbeelding heen, fi xeer de afbeelding. 
Bewerk de randen van de bomen en het dak van het huis met snowtex. 
Stans de gestikte basisrechthoek uit PCP, stempel de afbeelding door middel van maskeren met Archival stempelinkt jet black. Kleur 
in met Copics of ander kleurmiddel. Stempel kaarsjes, kleur ze in en knip uit.

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1390 (Basisvormen met stiksteek-Rechthoek), CR1448 (Stansmal-Sterren), Creatables: LR0556 (Bomen in het bos), 
Stans- en embossingapparaat, Mask stencil Tiny: PS8011 (IJskristallen), Distressinkt: vintage photo, Copics of ander kleurmiddel, 
Stempels: CS1010 (Knuffels), HT1639 (Tomte Gnomes), Stempelinkt: Archival jet black, Versamark, Dessinpapier-bloc: PK9159 
(Swedish Winter), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: hagelwit (930), olijfgroen (945) en mosgroen (951), 
Perfect Colouring Paper (PCP), Spiegelkarton: CA3134, Fixeermiddel, Pan Pastel: ultra-marine blue tint (520,8), Plaksteentjes: 
JU0952 (licht- en donkergoud), Snowtex, Touw

Snijd een dubbele kaart van 11,5 x 15 cm uit grijs kraft. 
Snijd hagelwit karton van 11 x 14,5 cm en 2x dessinpapier van 
10,75 x 7,1 cm. Snijd hagelwit karton van 10,75 x 8,5 cm en 
stans de wolkenrand langs één zijde. Snijd uit dessinpapier een 
sierrandje en knip op maat. Stans een rechthoek met stiksteek 
uit dessinpapier en PCP. Stempel de afbeelding. Bewerk de 
lucht. Stans vier bomen uit mosgroen en olijfgroen. Stans het 
huisje uit grijs kraft. Laat het karton in de mal zitten en bewerk 
het huisje met distressinkt vintage photo. Plak dessinpapier 
achter het huisje. Stans een wolkenrand uit hagelwit karton, 
knip op maat. Stempel het meisje, kleur in en knip uit. Plak dit 
geheel met 3D-kit verhoogd op de kaart. Stans de sterren uit 
goudkleurig karton. Stans de vetplant 2x uit dessinpapier. Stans 
de kruiden en bladeren uit mosgroen en olijfgroen karton. Plak 
achter de bloem een stukje touw. Stempel de tekst, knip er een 
banier van; knip dezelfde maat banier uit dessinpapier. 
Plak in het hart van de bloem een plakparel.

Snijd van kraft een topvouwkaart van 15 x 11,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 14,25 x 10,75 cm en mat op hagelwit 
karton. Stans een gestikt vierkant uit rood-wit dessinpapier. 
Snijd dessinpapier van 13,25 x 9,50 cm. Plaats hierop het mask 
stencil van de sneeuwvlokken en tamponneer met gesso over 
het stencil heen. Stans de label 2x uit dessinpapier. Stans een 
gestikte rechthoek uit PCP en stempel de afbeelding. 
Stans de bomen 2x uit kraft en 1x uit mosgroen en olijfgroen 
karton. Bewerk de bomen van kraft met distressinkt vintage 
photo. Stans de banier 2x uit dessinpapier, stempel de tekst met 
Archival stempelinkt jet black. Knoop ze met een touwtje aan 
elkaar. Stans de sterren uit goudkarton.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1361 (Golven 
en Wolken met stiksteek), 
CR1431 (Vetplant–puntig), 
CR1432 (Kruiden & Bladeren), 
Creatables: LR0555 
(Scandinavische huizen)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1442 
(Giftwrapping, Karin’s Hert, 
Sterren & Tag-tag gebruikt), 
COL1443 (Karin’s Vogel, Harten 
& Tag), Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteek-
Rechthoek), Stempels 

Hetty: HT1640 (Rand met lantaarns), Mask stencil: PS8012 
(Sneeuwvlokken), Gesso



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables Eline: COL1438 
(Ch ristmas Outfi ts), COL1455 
(Leeuw), COL1461 (Rendier), 
Craftables: CR1229 (Eline’s 
Kerstster), Spiegelkarton: 
CA3134 (goud), Foam clay: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1439 (Eline’s 
kerstdecoraties), COL1443 
(Giftwrapping Karin’s Vogel, 
Hart en Tag-tag gebruikt), 
Stempels: EC0174 (Eline’s 
Kerstmuizen), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud)

E xtra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1442 
(Karin’s Hert, Sterren 
& Tag), Design folder: 
DF3450 (Dennentakken), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Knoopjes, Lint,Touw

E xtra nodig voor deze kaart:
Stempels Eline: EC0173 (Kerst-
egels), Stempelinkt: groen en 
rood

Sn ijd van kraft een topvouwkaart van 12 x 21 cm. Plak lichtrood 
dessinpapier van 11 x 20 cm op donkerrood dessinpapier van 
11,5 x 20,5 cm. Snijd een witte strook van 5 x 21 cm en scheur 
één lange zijde af. Snijd een strook van 2 x 6 cm uit rood 
dessinpapier. Snijd een strook kraft van 1,5 x 5 cm, knip aan één 
zijde een hoekje uit en stempel de tekst. Stans de benodigde 
fi guren uit diverse kleuren kaartenkarton en dessinpapier. Breng 
onder de arrenslee en het rendier wat foam clay aan. Werk de 
kaart volgens voorbeeld af. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 11 x 15 cm.
Snijd dessinpapier van 10,5 x 14,5 cm en 9,5 x 13 cm. 
Snijd een strook dessinpapier van 5 x 10 cm en mat op 
dessinpapier van 5,5 x 10 cm. Stans uit goudkleurig papier 
een sterrencirkel. Stans kerstbomen uit hagelwit en groen en 
plak verspringend op elkaar. Stempel muizen en kleur ze in 
met markers en knip uit. Stans een labeltje uit hagelwit en 
dessinpapier, stempel een tekst en strik ze met scrapper’s fl oss 
aan elkaar. Stans hulsttakjes uit hagelwit en dessinpapier en 
plak verspringend op elkaar. Stans de besjes uit rood. 
Plak de hulsttakjes achter het labeltje. Stempel een paar 
muzieknoten. Stans sterren uit goudkleurig papier en werk de 
kaart hier verder mee af.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Plak 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op rood karton van 13 x 13 cm.
Embos wit karton van 10 x 10 cm en plak het op groen 
dessinpapier van 10,5 x 10,5 cm. Snijd een strook dessinpapier 
van 4 x 13,5 cm en een strook rood karton van 2 x 13,5 cm. 
Scheur bij de rode strook aan de lange kant een randje af. 
Stempel de tekst op een strookje kraft van 3 x 4 cm.
Stans de benodigde fi guren uit diverse kleuren kaartenkarton en 
dessinpapier. Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Snijd van kraft een topvouwkaart van 11 x 15 cm en plak er 
hagelwit karton van 10,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 10 x 14 
cm en 9,5 x 13,5 cm op. Stans een hagelwitte sterrencirkel. 
Scheur een hagelwitte strook (sneeuwrand) en scheur ook een 
smal strookje dessinpapier. Stempel de egels en kleur ze in met 
markers. Knip uit en plak op. Stempel verschillende egels met 
kerstbal en knip alleen de kerstbal uit. Plak volgens voorbeeld 
op. Stempel een tekst op een labeltje en strik er scrapper’s fl oss 
door. Werk de kaart af met een paar sterren, plak ook een ster op 
de hoed van de paddenstoel!

Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables Eline: COL1459 (Kerstboom), COL1460 (Arrenslee), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS0991 (Fijne Kerstdagen), 
Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Dessinpapier-bloc: PB7035 (Eline’s Berry Christmas), Kaartenkarton: Original hagelwit (930), 
kerstrood, Recycled Kraft: bruin

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1447 (Cirkel en Sterren), Stans- embossingapparaat, Stempelinkt: zwart, Dessinpapier: PB7035 (Eline’s Berry 
Christmas), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft bruin (923), Copic markers, Scrapper’s fl oss



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1449 (Noordse 
ster), Wit glitterpapier

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1447 (Cirkel en 
Sterren)

Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm. Plak er rood-wit 
dessinpapier van 3 x 15 cm schuin overheen. Snijd de 
uitstekende stukjes op de rand af.
Snijd dessinpapier van 5 x 13,5 cm en 6,5 x 6,5 cm en plak het 
op het dessinpapier.
Plak het vierkant daarna eerst op kerstrood karton van 14 x 14 
cm en vervolgens op de voorkant van een hagelwitte dubbele 
kaart van 15 x 15 cm.
Knip een plaatje uit, plak het op hagelwit karton en snijd dit 
aan alle kanten 3 mm groter uit. Plak op de kaart. 
Stans de sterren uit dessinpapier, hagelwit papier en wit 
glitterpapier en plak ze op de kaart met 3D-kit.
Werk de kaart af met een tekst en rhinestones.

Plak dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op kerstrood karton van 
14 x 14 cm.
Plak er daarna de volgende stukjes dessinpapier op: 8,5 x 6 cm, 
4 x 10 cm, 9 x 5 cm, 9 x 2,5 cm en een strook van 1,5 x 14 cm. 
Plak het vervolgens op een dubbele kraftkaart van 15 x 15 cm.
Werk de kaart af met een cirkel met sterren, een plaatje, 
rhinestones, sterren en een tekst.

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1448 (Stansmal-Sterren), Stans- en embossingapparaat, Clear stamps: CS1010 (Knuffels-NL), Stempelinkt: zwart, 
Distressinkt: gathered twigs, Knipvel: VK9570 (Ilse’s Funny’s), Dessinpapier-bloc: PK9159 (Swedish Winter), Papicolor kaartenkarton: 
Original kerstrood (943), hagelwit (930), Recycled kraft grijs (322), Gesso: wit, Paper distresser, Rhinestones: CA3136

Algemeen:
Bewerk de randen van het papier naar eigen inzicht met een paper distresser en witte gesso.


