
Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl

Algemene werkwijze: 
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het 10 cm hoog en 
5 cm breed. Kantjes worden met dubbelzijdig tape vastgezet. 

Materialen:
Creatables by Petra: LR0438 (Lariks), LR0512 (Appelbloesem), LR0539 (Amaryllis), LR0564 
(Driehoek), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: peeled paint, aged mahogany, pumice stone, 
Knipvel: VK9572 (Birds in the Winter), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9158 (Forest Dream), 
Papicolor kaartenkarton: Original: zilvergrijs (902), fi ëstarood (918), hagelwit (930), donkerbruin 
(938), olijfgroen (945), legergroen (954), Metallic: ivoor (331), red lacquer (337), Sneeuwpapier: 
CA3104, Spiegelpapier: CA3137 (rood), Vellum: wit, Glansparels: parelmoer wit D109, rood D110, 
Kant: LB1017 Nylon rimpelkant elastiek 15 mm olijfgroen 

  The Collection #71

1a en 1b. Stans/embos het driehoekige frame 1x uit 
hagelwit en 2x uit ivoor, en de buitenrand uit sneeuwpapier. 
Plak het plaatje in het midden achter hagelwit en zet het 
met 3D-kit vast op sneeuwpapier. Laat drogen. Leg de twee 
ivoren frames op een snijmat, zie foto. Zet ze vast met tape, 
zodat ze niet kunnen schuiven. Plak ze volgens voorbeeld 
vast achter het sneeuwpapier. 

2. Stans/embos de amaryllis uit legergroen, de bloem uit red 
lacquer en fi ëstarood. De tak uit donkerbruin en de lariks 
uit zilvergrijs, vellum en sneeuwpapier. Plak alles volgens 
voorbeeld vast. Tip: zet de lange tak alleen achter de lariks 
en de amaryllis vast. Laat het midden van de tak los, deze 
gaat in het midden nu iets omhoog staan. Laat drogen. 

Dit deel wordt later op de donkerbruine strook (zie foto 4) 
vastgezet. 

3. Neem een olijfgroen A4-vel. Vouw het dubbel en weer 
open. De vouw komt boven. Maak een snede van 2,5 cm aan 
weerskanten bovenaan op de vouw. Vouw beide zijkanten 
aan de voorkant van de kaart op 2,5 cm naar binnen toe. Zet 
deze aan weerskanten vast. Midden openlaten (voorkant is 
links op de foto). 
Snijd aan weerskanten 0,5 cm van de achterkant van de 
kaart af. Snijd 2x een strook rood spiegelpapier van 14,7 
x 3 cm en donkerbruin van 19,3 x 12,2cm. Leg de kaart 
recht omhoog voor je neer, zodat het rechtergedeelte van 
deze foto onderaan komt. Begin met het spiegelpapier op 
1 cm vanaf de zijkant op olijfgroen vast te plakken. Daarna 
aansluitend de donkerbruine strook en als laatste weer het 
spiegelpapier. Vouw de onderkant van het donkerbruin dat 
uitsteekt naar voren/boven. Deze zorgt ervoor dat straks de 
kaart daar stevig op blijft staan. Werk aan weerskanten de 
zijkanten af met kant.



De hoek van LR0564 bestaat uit twee mallen: een binnen- en een buitenhoek. Stans/embos de 
buitenhoek uit olijfgroen en de binnenhoek uit donkerbruin. Zet de buitenhoek even vast met 
verwijderbaar tape, zodat deze niet kan schuiven. Stans de hoek met de machine en snijd in 
een driehoek volgens voorbeeldfoto. Zet de punt van het donkerbruin op olijfgroen vast. Schuif 
de donkerbruine onderkant tussen de hoek volgens voorbeeld. En zet deze vast. 

4. Snijd rood spiegelpapier van 14,3 x 15,5 cm en bloemdessin van 13,8 x 15 cm. Zet het 
bloemdessin op spiegelpapier vast. Stans 2x de buitenhoek uit olijfgroen. Knip deze bij volgens 
voorbeeld en zet beide hoeken bovenaan aan weerskanten achter het rood vast. 
Snijd een strook donkerbruin van 29,7 (= hele breedte A4) x 5 cm. Vouw dubbel. Schuif de 
strook in het midden over het bloemdessin heen en zet deze achter het rode spiegelpapier vast. 
Zet dit geheel op de voorkant van de olijfgroene kaart vast. 

Plak als laatste het frame (zie foto 2) met het plaatje op de donkerbruine strook vast. 

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: TC0868 (Tiny’s 
Kerstballenrand), CS1008 
(IJssterretje gebruikt), 
Distressinkt oxide: twisted 
citron, peacock feathers, salty 
ocean, Papicolor kaartenkarton 

Original: nachtblauw (941), WaterArt aquarelpapier

Snijd een witte topvouwkaart van 10 x 16 cm en plak er 
donkerblauw van 9,5 x 15,5 cm op. 
Stempel op aquarelpapier van 9 x 15 cm met transparante 
Versamark inkt de kerstballenrand en strooi er witte 
embossingpoeder over, verhit met de heattool. 
Bewerk de achtergrond daarna met distressinkt oxide. Spetter 
wat waterdruppels. Stempel een paar ijssterren met zwarte inkt. 
Bevestig aan de zijkant met waxkoord een strikje. 
Werk de kaart af met plakparels.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen:
Craftables: CR1332 
(Basisvormen-Vierkant), 
Creatables: LR0556 (Bomen-
set van 3), LR0567 (Auto en 
Kerstboom), LR0550 (Lariks), 
Stempelinkt: wit, Knipvel 
Tiny: IT606, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9158 
(Forest dreams), Papicolor 

kaartenkarton: Original: olijfgroen (945) en nachtblauw (941), 
Recycled bruin kraft (323), Enamel stickers: PL4510 (goud/
zilver), Waxkoord

Snijd van kraft een dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm. Plak er de 
volgende laagjes op: wit van 12 x 12 cm, dessinpapier van 11,5 
x 11,5 cm en twee uitgestanste witte vierkanten. 
Knip de afbeelding uit en plak die er bovenop. 
Stans de bomen, auto en larikstakjes. Bewerk de geëmboste 
delen met witte stempelinkt. 
Knoop een boom boven op de auto vast en plak ze op de kaart 
met 3D-tape. Plak enamel stickers op de wielen van de auto. 
Werk de kaart af met een gestempelde tekst en een strikje van 
waxkoord.

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stempels: CS1009 (Happy Holidays), Stempelinkt: Archival black, Versamark transparant, 
Embossingpoeder: wit, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Plakparels: CA3132 (wit)



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1439 
(Eline’s Kerstdecoraties), 
COL1440 (Dorp-decoratieset 
5), Craftables: CR1343 
(Kerstklokken), CR1417 
(Stansmal-ABC), CR1424 
(Lantaarn), CR1448 (Stansmal-
Sterren), Creatables: LR0443 
(Oostenrijks dorp), LR0560 
(Kerstbal-L), LR0568 

(Letterbak), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7053 (Berry 
Christmas), PK9155 (Weathered Wood), Kaartenkarton: wit, 
restjes goudkarton, kraft, Witte gelpen 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteek-
Cirkel), Creatables: LR0556 
(Bomen-set van 3), LR0567 
(Auto en Kerstboom), 
Designfolders: DF3450 
(Dennentak), Stempels: 
CS1009 (Happy Holidays), 
Stempelinkt: Versamark 

transparant, Embossingpoeder: wit, Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9150 (Swedish Winter), Kaartenkarton: wit, groen, 
Heattool, Gesso, Knoop, Waxkoord

Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er kleinere 
vierkanten van dessinpapier op. Stans en embos de benodigde 
vormen uit diverse kleuren karton en dessinpapier. Zet met een 
witte gelpen stipjes op het hertje en de strik. 
Werk de kaart af.

Snijd een witte dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er groen 
karton van 14,5 x 14,5 cm en geëmbost wit karton van 14 x 14 
cm op. Stans de bomen uit twee kleuren groen en breng er een 
beetje gesso op aan. Snijd van dessinpapier een geruite cirkel 
van 12 cm Ø en strookjes van 3,5 x 14 cm en 4,5 x 14 cm. Stans 
een kleinere groene en witte cirkel, embos de laatste.
Knoop een kerstboompje met waxkoord boven op de auto vast 
en plak op met 3D-tape. 
Snijd zelf een label en stempel er met transparante Versamark 
inkt een tekst op. Strooi er meteen witte embossingpoeder op, 
tik het overtollige poeder eraf en verhit met de heattool. 
Scheur twee smalle witte strookjes om sneeuw te creëren en zet 
de bomen hier in. 
Werk de kaart af.

Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Kaartenkarton: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0393 
(IJskristallen), Stans- 
en embosapparaat, 
Stempel: TC0869 (Tiny’s 
Sneeuwmannenrand), 
Papicolor kaartenkarton 

Original: irisblauw (931), Aquarelpapier, Zig markers, Gelpen: wit

Snijd een irisblauwe topvouwkaart van 10,5 x 15,5 cm en plak er 
hagelwit van 10 x 15 cm en blauw van 9,5 x 14,5 cm op. 
Stempel de sneeuwmannenrand met transparante Versamark inkt 
op aquarelpapier van 9 x 14 cm, strooi er witte embossingpoeder 
over en verhit dit met de heattool. 
Bewerk de achtergrond met Zig markers. Maak verticale strepen 
met verschillende kleuren en ga er daarna met een platte kwast 
met water overheen. Bewerk ook een smal strookje met de Zig 
markers, stempel er een tekst op en mat op wit. 
Maak met een witte gelpen stippen. 
Stans een ijsster uit hagelwit. Pons een rondje en strik er 
waxkoord door, plak in het midden van de ijsster. 
Werk de kaart af met plakparels. 



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Clear stamps: CS1009 (Happy Holidays), Stempelinkt: Memento tuxedo black, Sneeuwpapier: CA3104, Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PB7053 (Eline’s Berry Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), hagelwit (930), kerstrood (943), 
Diamond gems: PL4515 (Sneeuw en ijs), Plakparels: CA3132 (wit), Rhinestones: CA3136, Dun jute touw

Bij het maken van beide 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 ze op. 
Wil je een stencil gebruiken om een dubbele kaart maken (zoals ik heb gedaan bij de sneeuwman)? 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 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’. 

Stans de dennenboom uit dessinpapier, wikkel er een stukje dun 
jute touw omheen en knoop dit vast. 
Stans een label uit dessinpapier en bestempel met tekst. Knoop 
vast aan het stukje jute touw en plak het geheel met 3D-tape op 
de sneeuwman. 
Stans de bloem en bladeren uit en plak ook deze op de 
sneeuwman. 
Werk de kaart af met plaksteentjes en -pareltjes.

Stans de dennenbomen uit dessinpapier en plak ze op de 
kerstbal, boven de sneeuw. 
Stans het autootje uit rood, zwart en zilver. Knip de wielen uit 
zwart en plak ze op het rode autootje. Knip de wieldoppen uit 
zilver en plak deze op de zwarte banden. 
Knoop een boompje met dun jute touw boven op de auto vast 
en plak op met 3D-tape. 
Snijd dessinpapier van 6,2 x 2,3 cm en bestempel met tekst. 
Plak de tekst op de kaart en versier met kersttakjes en besjes. 
Werk de kaart af met plaksteentjes en -pareltjes.

Extra nodig voor deze kaart: 
Stencil by Marleen: PS8018 
(Sneeuwman), Collectables: 
COL1443 (Giftwrapping-
Karin’s Vogel, Harten & 
tag), Craftables: CR1408 
(Kaartenstandaard), 
Creatables: LR0370 
(Dennenboomset), LR0546 
(Anja’s Mooie bloem), LR0547 
(Anja’s Blaadjesset), Papicolor 
kaartenkarton: abrikoos (924), 
Dun jute touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Stencil by Marleen: PS8017 
(Kerstbal), Craftables: CR1343 
(Kerstklokken), Creatables: 
LR0567 (Auto en Kerstboom), 
Spiegelpapier: CA3135 (zilver), 
Papicolor kaartenkarton: rood 
(918), Witte gelpen



Extra nodig voor deze labels: 
Collectables: COL1418 (Ele-
gante nummers), Craftables: 
CR1352 (Basisvormen-Label), 
Creatables: LR0494 (Horizon 
Amsterdam), LR0500 (Maan), 
LR0569 (Cadeaudoos), Stem-
pels: CS0982 (5 december), 
Papicolor kaartenkarton: Recy-
cled kraft grijs (322), Original 
mosterdgeel (948), Jute touw

Stans de labels uit wit. Teken de binnenkanten van de mallen 
met potlood na op de achterkant van dessinpapier. Neem de 
grote over op het houtdessinpapier en de kleinere op rood. Knip 
uit en plak op de labels. 
Snijd voor de grote label een strookje van 13 x 1,5 cm uit rood 
en een strookje van 13 x 1 cm uit wit met bruin dessinpapier en 
plak op de label. Knip de uitstekende delen af. 
Stans de maan uit goud en plak op. 
Stans de huisjes uit kraft, plak ze op mosterdgeel en knip af wat 
teveel is. 
Plak de huisjes een klein stukje voor de maan. 
Stans de 5 uit zwart en plak op. 
Snijd een strookje van 4,2 x 1 cm uit het lichtgele papier van 
het knipvel. Bestempel met tekst en plak met 3D-tape op de 
label. 
Knip de Sint op zijn paard uit het knipvel en plak met 3D-tape 
op de label. 
Snijd voor de kleinere label een strookje houtdessinpapier van 8 
x 1,5 cm en plak op de label. Knip de uitstekende delen af. 
Stans de cadeaudoos uit kraft en dessinpapier, plak hem eerst in 
elkaar en dan op de kaart. 
Stans verschillende cadeautjes, een chocoladeletter en mijter en 
stop ze in de doos. 
Knip het klompje uit het knipvel en plak op. 
Werk de label af met een strookje van 5 x 1 cm uit het lichtgele 
papier van het knipvel. Bestempel met tekst en plak op de label. 
Knoop tot slot nog een stukje jute touw door de labels. 

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle werkstukken: 
Creatables: LR0328 (Cadeautjes), LR0446 (Sinterklaas), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Memento tuxedo black, Distressinkt: 
walnut stain, Pretty Papers dessinpapier-blocs: PK9151 (Royal Christmas), PK9152 (Herbs & Leaves), PK9159 (Swedish Winter), 
Knipvel: HK1701 (Hetty’s Sinterklaas), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), rood (918), hagelwit (930), nootbruin 
(939), Decoratiepapier: CA3126 (goud) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1426 (Kaarsen-
set), Creatables: LR0496 (Sint 
& Piet), LR0565 (Sinterklaas & 
Pieterbaas), LR0568 (Letter-
bak), Stempels: CS0981 (Sin-
terklaas), Papicolor: Recycled 
kraft purple (327), Original 
mokka (953) 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er mokka van 12,5 x 12,5 cm op. Stans de letterbakranden uit 
houtdessinpapier en plak ze op de kaart. 
Stans verschillende stukjes dessinpapier met de binnenste delen 
van de letterbakmal en plak ze op volgens voorbeeld. 
Voor een van de hokjes is het stoombootje uitgestanst en in de 
letterbak geplakt met 3D-tape. 
Stans ook twee kleine vakjes uit het lichtgele papier van het 
knipvel, bestempel met tekst. 
Stans Sinterklaas en Pieterbaas uit, plak ze in elkaar en zet ze 
met 3D-tape vast. 
Werk de kaart af met een kaars in een goudkleurige standaard, 
kleine zwarte Sint en Pieten, een cadeautje en chocoladeletter. 



Materialen:
Collectables: COL1442 (Karin’s 
Herten, Sterren & Tag), 
Craftables: CR1353 (Labels 
XS), R1452 (Sierlijk Alfabet-
groot), CR1453 (Sierlijk 
Alfabet-klein), Creatables: 
LR0504 (Champagne), LR0566 
(Bord met bestek), Stans- 
en embosapparaat, Craft 
stencil by Marleen: PS8019 
(Kerstklokken), Stempel: 

CS1015 (Menu), Stempelinkt Versafi ne: onyx black, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9151 (Royal Christmas), Kaartenkarton: 
rood en bruin kraft, Goudkleurig karton: CA3126, Spiegelkarton: 
CA3137 (rood), Lint

Extra nodig voor deze kaart:
Stempel/stansset: KJ1726 
(Jij), Craftables: CR1444 
(Basisvormen-Zeshoek), 
Designfolder: DF3424, 
Stempelinkt: Memento tuxedo 
black, VersaMagic pink 
petunia, Embossingpoeder: 
goud, Papicolor kaartenkarton: 
mint, Foam, Mica sheet, Nuvo 
Jewel Drops

Extra nodig voor deze kaart:
Maskeerstencil: PS8009 
(Tiny’s Bladeren), Stempelinkt 
Memento: rich cocoa, 
Distressinkt oxide: worn 
lipstick, spun sugar, bundled 
sage, fossilized amber, tea 
dye, WaterArt aquarelpapier: 
A6, 185 grs (Kippers), Vellum, 
Blending tool, Heattool

Teken de buitenste lijnen van de kerstklokken over op bruin 
kraftkarton. 
Kies dessinpapier om de kerstklokken mee te decoreren. Let erop 
dat je het stencil goed legt en dus niet in spiegelbeeld! Teken 
met potlood langs de binnenste lijnen van het stencil. Plak alles 
op de kerstklokken. 
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren 
kaartenkarton.
Snijd twee stroken van 1,5 x 4 cm uit rood karton en rood 
spiegelkarton. Knip aan één zijde een hoekje uit. 
Stempel op de rode banier de tekst met Versafi ne onyx black. 
Bevestig een stukje lint aan de kerstklokken en plak er het 
kleine sterretje op. 
Werk de kerstklokken af volgens voorbeeld.

Snijd een topvouwkaart van 10,5 x 14,5 cm.
Embos Neenah Solar white 80 grs met de designfolder. Stans het 
woord ‘Jij’ uit dit papier (je kunt beide kanten gebruiken).
Stans de kleine ‘jij’. Bewerk met transparante Versamark, 
embossingpoeder en de heattool.
Stans de banier en bewerk met VersaMagic.
Stempel de tekst ‘bent jarig!’. Stempel en stans de hartjes 
(KJ1727).
Stans een mintkleurige zeshoek en een zeshoek uit mica.
Plak deze zeshoekmal en een maat groter tijdelijk aan elkaar 
vast met tape en stans ze tegelijk uit, zodat er een rand 
ontstaat. Stans deze 2x uit foam en 1x uit wit karton.
Leg de witte rand voor je neer, plak daarop het mica en daarna 
de foamranden. Er ontstaat een soort ‘bakje’. Vul het bakje met 
pailletjes en dek het af met de mintgroene zeshoek. Draai het 
bakje om en plak het op de kaart.
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 10,5 x 13 cm, aquarelpapier 
van 10 x 12,5 cm en vellum van 10,5 x 13 cm. Stans en 
stempel de tekst ‘ik denk aan jou’. Stempel de tekst ‘op deze 
bijzondere dag’ met transparante Versamark inkt, bewerk met 
embossingpoeder en de heattool.
Stans de banier nadat je deze bewerkt hebt met distressinkt 
oxide worn lipstick en spun sugar. Snijd foam van dezelfde 
maat als de banier. Breng distressinkt aan op de achterzijde 
van het maskeerstencil. Maak het aquarelpapier iets nat. Keer 
het maskeerstencil om en leg het op het aquarelpapier. Duw het 
zachtjes met een doekje een beetje aan. Als je tevreden bent 
met het resultaat, het stencil verwijderen. Als het goed droog is, 
het aquarelpapier op de basiskaart plakken. Plak de uitgestanste 
teksten op het vellum. Plak het vellum op het aquarelpapier 
met lijm op de plekken waar de teksten zich bevinden en aan de 
randjes van de kaart. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterfl ykisses83.blogspot.com

Door Miriam de Vos
postenkadootje.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempel/stansset: KJ1727 (ik denk aan jou), Distressinkt, Stempelinkt: Versamark transparant, Basiskaart: 
Neenah Cassic Crest Card: solar white 216 gsm, Papier: Neenah Solar white 80 grs, Lijm: roller/multi medium matte, Misti, Pailletjes, 
Vouwbeen



Basiswerkwijze:
Stans de labels uit restjes kaartenkarton. Gebruik hiervoor de grootste labels uit de set.
Bevestig de vierkante mal met de borduurgaatjes met crafttape op de label en draai deze door de 
machine. Verwijder restjes papier uit de label.
Stempel met behulp van de stampmaster een tekst op de label. Er zijn heel veel teksten, dus een 
leuke combinatie kun je altijd maken.
Trek vervolgens met de fi neliner een randje langs de buitenkant van de label.
 
Borduur met zes draadjes DMC-garen, dan worden de kruisjes lekker vol. Laat aan de achterkant 
een stukje garen hangen en borduur er overheen. Dan werk je het begin direct netjes af. Je werkt 
met restjes borduurgaren, dus kies een kleur die je nog hebt.

Door Marianne Perlot

Materialen gebruikt voor beide labels:
Craftables: CR1454 (Borduurgaatjes), CR1352 (Basisvormen-Label), Stans- en embossingapparaat, Stempelinkt Versafi ne: onyx black, 
Stampmaster: LR0009, Borduurgaren (DMC) en borduurnaald, Gekleurd karton, Crafttape: LR0010, Fineliner: zwart


