
Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embossingapparaat, Stempelinkt: zwart, Waxkoord 

Extra nodig voor deze cover 
kaart: 
Creatables: LR0560 
(Kerstbal-L), LR0550 (Tiny’s 
Lariks), LR0549 (Tiny’s 
Hulst), Stempels: HK1704 
(Hetty’s Kerstmannen) en 
CS1009 (Happy Holidays), 
Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9139 (Country 
Christmas), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Papicolor 

kaartenkarton: Original hagelwit (930) kerstrood (943), 
olijfgroen (945), Recycled kraft bruin (323)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1462 
(Beker), Craftables: CR1252 
(Ski’s en Sneeuwvlokken), 
CR1330 (Anja’s Bloemenset), 
Designfolder: DF3440 (Sneeuw- 
en IJskristallen-sneeuwkristal 
gebruikt), Stempels: HK1705 
(Hetty’s Sneeuwpoppen), 
Stempelinkt: zwart, Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9147 (Aquacolour), 

Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft 
bruin (323), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Plakparel: CA3131 
(offwhite)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0560 
(Kerstbal-L), LR0563 (Anja’s 
Gewei), Designfolder: DF3439 
(Celestials), Stempels: CS1009 
(Happy Holidays), Stempelinkt: 
zwart, Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0117, Pretty 
Papers dessinpapier-blocs: 
PK9139 (Country Christmas), 
PK9114 (Kraft), Papicolor 

kaartenkarton: hagelwit (930), kerstrood (943), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13 x 15 cm en plak er 
groen karton van 12,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 12 x 14 cm 
op. Embos hagelwit karton van 8 x 13 cm, rond de hoeken af en 
mat op kerstgroen. 
Stans de kerstbal uit kerstrood. Knip de afbeelding rondom uit, 
stans hem met de kerstbal uit de afbeelding, hij past dan precies 
in de kerstbal. Stans het haakje en de sterretjes uit goudkleurig 
papier. Stans en embos het gewei uit kraft en bewerk met 
distressinkt. 
Stempel een tekst op een hagelwit labeltje en knoop er een 
strikje van waxkoord aan. 
Knoop ook waxkoord aan de kerstbal.

Snijd 2x kraft van 12,5 x 15,5 cm. Ril hiervan één kaart op 
1,5 cm vanaf de bovenkant en plak hier de andere kaart op, zo 
ontstaat een dubbele kaart. Stans 2x een hagelwitte rand en 
plak die aan weerszijden onder dessinpapier van 9,5 x 15 cm. 
Scheur uit hagelwit strookjes ‘sneeuw’. Stans de mok uit 
dessinpapier. 
Stans met de mal van de beker ook een afbeelding en knip de 
achtergrond eraf. Plak op de beker. Stans en embos slagroom uit 
hagelwit karton. 
Stans labeltjes uit hagelwit en kraft en stempel een tekst. Strik 
deze met waxkoord aan de beker. 
Stans en embos de ski’s uit zilverpapier en de ijssterren uit 
hagelwit. 
Plak tot slot pareltjes op de ijssterren en slagroom.

Snijd 2x kerstrood van 12 x 15,5 cm. Ril hiervan één kaart op 
1,5 cm vanaf de bovenkant en plak hier de andere kaart op, zo 
ontstaat een dubbele kaart. 
Snijd hagelwit van 11,5 x 15 cm, dessinpapier van 11 x 14,5 cm, 
kerstrood van 9 x 12,5 cm en dessinpapier van 8,5 x 12 cm. 
Stans de kerstbal uit hagelwit. Knip de afbeelding rondom uit 
en stans deze met de kerstbal uit de afbeelding, hij past dan 
precies in de kerstbal. 
Stans de kerstboompjes en het haakje uit goudkleurig papier. 
Stans groene blaadjes, kerstrode besjes en een takje uit kraft. 
Stempel een tekst op hagelwit, knip uit en plak overlappend op 
kerstrood. Knoop er waxkoord aan. 
Knoop ook een strikje van waxkoord aan de kerstbal.
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Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables by Tiny: CR1290 (Vogelhuis 1), CR1291 (Vogelhuis 2), Creatables by Tiny: LR0558 (Pindaslinger en Tak), LR0557 
(Dennenappel), Stans- en embossingapparaat, Distressinkt: vintage photo

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Anja: LR0552 
(Kant Vouwmal-Cirkel), 
Knipvel Tiny: IT605 (Birds 
in Winter), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9139 
(Country Christmas), 
Kaartenkarton: lichtbruin, 
geel, donkerblauw, Glitterlijm

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Anja: LR0553 
(Kant Vouwmal-Vierkant), 
Distressinkt: iced spruce, 
Knipvel: IT604 (Tiny’s 
Feeding Birds), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9147 
(Aqua Colour), Kaartenkarton: 
groen, grijs, donkerbruin, 
lichtbruin

Stans de buitenste mal uit blauw dessinpapier en daarna de twee 
siermallen uit de voor- en achterkant. Stans de tak tweemaal uit 
donkerbruin dessinpapier en de dennenappels, pindaslingers en 
vogelhuisjes uit lichtbruin karton. Bewerk ze met inkt. 
Stans de vogels uit geel karton en bewerk de vleugels en oogjes 
met inkt. 
Stans het plaatje met de ronde mal en mat op donkerblauw. Plak 
alles volgens voorbeeld op. 
Breng hier en daar wat lijm aan en bestrooi met glitter.

Stans de buitenste mal uit groen dessinpapier en daarna de 
siermallen uit de voor- en achterkant. 
Knip het plaatje uit. Stans de rechthoek uit groen karton en 
snijd hem doormidden. Plak de twee delen aan de boven- en 
onderkant achter het plaatje. 
Stans de vogelhuisjes uit grijs karton en bewerk ze met inkt. 
Stans de tak uit donkerbruin en de pindaslingers en dennenappel 
uit lichtbruin. Bewerk de dennenappel met inkt. 
Plak alles volgens voorbeeld op. 
Plak de dennenappel verhoogd met siliconenkit op.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Blending tool of fi nger daubers/stempelstokjes, Stampmaster: LR0009, Silhouetstempels

Snijd een lila dubbele kaart van 13 x 14,5 cm en plak er 
ravenzwart karton van 12,5 x 14 cm op. Snijd stempelpapier 
van 12 x 13,5 cm. Stans of snijd uit een restje karton van 
ongeveer 10 x 10 cm een cirkel van 5,5 cm Ø. Gebruik deze 
kaart met een gat erin als mal om de maan in te kleuren. Breng 
met een blending tool of stempelstokje wat distressinkt aan, 
spetter er wat waterdruppels op en laat deze drogen. Snijd uit 
maskeerpapier een cirkel die over de maan past en kleur de 
achtergrond in. Begin aan de buitenrand met de donkerste kleur 
en werk dan met een steeds lichtere kleur naar de maan toe. 
Haal het masker weg en stempel met zwarte inkt eerst het elfje 
en daarna de bomen, grasjes, bloemen en paddenstoel. Stempel 
de vlucht eenden over de maan heen. 
Stempel bovenlangs wat blaadjes en werk de randen af met 
distressinkt black soot. Plak de bewerkte kaart op de dubbele 
kaart.

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: CS1013 (Silhouette-
Fairy Forest), CS1014 
(Silhouette-Woodland), 
Stempelinkt: Archival jet 
black, Distressinkt: dusty 
concord, milled lavender, 
seedless preserves, Victorian 
velvet, Stempelpapier, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), lila 
(914), Maskeerpapier



Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: CS1009 (Happy 
Holidays), CS1014 (Silhouette-
Woodland), Stempelinkt: 
Archival jet black, Memento 
London fog, Versamark, 
Distressinkt: black soot, 
peacock feathers, picked 
raspberry en seedless 
preserves, Embossingpoeder: 

chunky white embossing enamel van Stampendous!, Wow: wit, 
Stempelpapier, Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart 
(901), hagelwit (930), Heattool

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels: CS1014 (Silhouette-
Woodland),TC0867 
(Tiny’s Winterlandschap), 
Stempelinkt: Archival jet 
black, Memento London fog, 
Distressinkt: faded jeans, 
mermaid lagoon, tumbled 
glass, Stempelpapier, Papicolor 
kaartenkarton Original: 

ravenzwart (901), celeste (942), Copic markers, Maskeerpapier, 
Touwtje

Snijd een witte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm en plak er 
ravenzwart karton van 14 x 14 cm op. Snijd stempelpapier 
van 13,5 x 13,5 cm en breng met de blendingtool of een 
stempelstokje wat distressinkt peacock feathers, picked 
rapsberry en seedless preserves aan. Maak met black soot 
onderaan een wat bredere rand door een stuk papier te scheuren 
en dat op de kaart te leggen als mal. Leg het gescheurde papier 
ook een beetje hoger en breng er dan wat minder black soot op 
aan, zodat het wat lichter blijft. Stempel met zwarte stempelinkt 
eerst de hertjes, daarna de bomen, en de blaadjes met vogeltje 
bovenaan. Stempel vervolgens nog een paar bomen met grijs. 
Strooi chunky white embossingpoeder over de kaart en verhit 
de kaart aan de onderkant met een heattool, zodat de korrels 
smelten. Als je dit aan de bovenkant doet, blaas je de korrels 
weg! Stempel een tekst met Versamark inkt, strooi er witte 
embossingpoeder op en verhit dit met de heattool. 
Bewerk de kaart rondom met distressinkt black soot en plak hem 
daarna op de dubbele kaart.

Snijd een blauwe dubbele kaart van 14 x 14,5 cm en plak er 
zwart karton van 13,5 x 14 cm op. Snijd stempelpapier van 13 
x 13,5 cm en stempel de randstempel iets boven het midden af 
en de hertjes wat lager. Stempel de rand ook op maskeerpapier. 
Knip dit masker uit en plak het over de afdruk heen. 
Snijd of stans een maskeercirkel van 5,5 cm Ø en plak die 
zodanig op de kaart dat de maan half boven de huisjes uitkomt. 
Kleur de achtergrond in: begin aan de buitenkant met de 
donkerste kleur en werk naar het midden toe met lichtere 
kleuren. Laat in het midden een vrij groot deel wit (zie 
voorbeeld). Onderlangs kun je wat lagen maken door een 
gescheurd stuk papier als mal te gebruiken. Stempel de bomen 
en de grasjes met zwarte inkt onderaan de kaart en de blaadjes 
bovenaan. Stempel met grijze inkt nog een paar extra bomen. 
Kleur de afdrukjes in met Copic markers. Bewerk de kaart rondom 
met distressinkt black soot. Leg een dubbel dun touwtje links 
over de kaart, plak de uiteinden aan de achterkant vast en plak 
er een dubbel strikje op. Plak de bewerkte kaart op de dubbele 
kaart.

E xtra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1398 
(Banieren), Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteek-
Vierkant), Stempels: CS1008 
(Kerst- en Nieuwjaarswensen), 
MM1626 (Tiny’s IJskristallen), 
Stempelinkt: Versamark, 

Versafi ne deep lagoon, Distressinkt: mermaid lagoon, DCP-
papier: 250 grams, Crafttape: LR0010, Dun wit waxkoord, 
Embossingpoeder: wit (Wow)

Snijd van DCP een dubbele kaart van 10,5 x 15 cm, plak deze 
met crafttape af op 4 cm vanaf bovenkant en 2,5 cm vanaf de 
onderkant. Er blijft een strook over van 4 cm. 
Stempel met Versafi ne deep lagoon de dichte ijskristal 1x dik 
midden op de kaart en druk de stempel daarna nog 2x hier en 
daar op de strook, zodat daar wat lichtergekleurde ijskristallen 
ontstaan. Laat de inkt goed drogen en vul de witte vlakjes in 
met een stempelstokje met distressinkt mermaid lagoon. Stans 
uit DCP-papier het op één na kleinste vierkant met stiksteken. 
Stempel daar net als op de strook dichte ijskristallen op, maar 
zet één duidelijke, dikke ijskristal in het midden. Laat de inkt 
drogen en stempel dan met Versamark de bewerkte ijskristal, 
strooi er witte embossingpoeder op en verhit met een heattool. 
Mat het bestempelde vierkant op effen wit DCP. Stans een witte 
banier, stempel de tekst erop en knip op maat. 
Maak van dun wit waxkoord een dubbele strik en plak die samen 
met het vierkant en de banier met foamtape op de dubbele 
kaart.



Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: CS1009 (Happy 
Holidays), MM1625 (Tiny’s 
Kerstboom), Stempelinkt: 
Versafi ne Spanish moss, 
Distressinkt: shabby shutters, 
DCP-papier: 250 grams, 

Crafttape (LR0010), Embossingpoeder: white (Wow)

Materialen:
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met stiksteken-
Rechthoek), CR1391 
(Basisvormen-Ticket), 
CR1448 (Stansmal-Sterren), 
Creatables: LR0556 (Bomen 
uit het bos-set van 3), 

LR0559 (Kerststal), Design folder: DF3427 (Little stars), Stans- 
en embossingapparaat, Stempels: CS1009 (Happy Holidays), 
Stempelinkt Archival: library green, Distressinkt: vintage 
photo, tumbled glass, stormy sky, chipped sapphire, scattered 
straw, black soot, tumbled glass, tattered rose, peeled paint, 
antique linen, pumice stone, Pretty Paper dessinpapier-bloc: 
PK9157 (Soft Pastels), Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), 
mosgroen (951), Spiegelkarton: CA3134, Plaksteentjes: CA3136, 
Scrappers draad: crème

Snijd van DCP een dubbele kaart van 10,5 x 15 cm en teken op 
2,5 cm van alle randen een rechthoek. Plak de randen rondom af 
met craft tape. 
Stempel de dichte boom in de rechthoek met Versafi ne Spanish 
moss, druk de stempel nog een aantal keren af zonder nieuwe 
inkt aan te brengen, zodat de andere bomen vager worden.
Laat de inkt goed drogen en kleur de overgebleven witte delen 
in met een stempelstokje met distressinkt shabby shutters.
Verwijder het tape en plaats in het midden iets onder de 
rechthoek uitkomend, de dichte boom nog een keer en laat 
hem drogen. Stempel vervolgens de bewerkte boom met 
Versamark over de laatste boom heen en bestrooi hem met witte 
embossingpoeder. Verhitten met een heattool.
Stempel de tekst met zwarte inkt.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 11,5 cm en 
dessinpapier van 13,25 x 9 cm. 
Stans de ticket en de kerststal uit aquarelpapier en bewerk ze 
met distressinkt. 
Stans de bomen uit mosgroen karton en de sterren uit 
goudkarton. 
Stempel de tekst op hagelwit karton en knip er een banier van. 
Knip eenzelfde banier uit dessinpapier en knoop ze aan elkaar 
met een stukje touw. 
Werk de kaart af met plaksteentjes. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1422 (Spinnen-
web), CR1439 (Basisvormen-
Boog), CR1451 (Stansmal-
Katten), Creatables: LR0562 
(Pompoenenrand), Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9138 (Canadian Fall), 
Knipvel: VK9571 (Happy 
Halloween), Kaartenkarton: 
oranje en zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1408 
(Kaartenstandaard),Creatables: 
LR0431 (Tiny’s Pompoenen), 
Craft stencil by Marleen: 
PS8016 (Pompoen), Knipvel: 
VK9571 (Happy Halloween), 
Kaartenkarton: bruin en 
okergeel

Snijd een oranje dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en stans de 
pompoenenrand langs de bovenkant van het voorblad. Plak zwart 
karton van 13 x 13 cm op het achterblad van de kaart.
Snijd een tweede stuk zwart karton van 13 x 13 cm en 
dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm, snijd in vorm en plak ze op de 
voorkant van de kaart.
Stans de benodigde fi guren en plak ze volgens voorbeeld op de 
kaart.

Teken de pompoen na op bruin en okergeel karton en knip ze 
uit. Stans de benodigde fi guren en plak achter de pompoenen 
restjes zwart karton. Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.

Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1450 (Stansmal-Halloween), Creatables: LR0561 (Heks), Stans- en embossingapparaat


