
Door Sigrid Klingenberg

sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Stempels: CS1018 (Dream sentiments), CS1021 (Bosdieren), Stamp master: LR0009, MM brayer/roller: LR0019, Stempelinkt: zwart, 

Stempelpapier: wit, Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Kopieerpapier/kladpapier of mask papier, Stempelhulp

Algemene werkwijze:

Breng de verschillende kleuren distressinkt op de craft plate aan door in een rechte lijn 3x met het stempelkussen op de craft plate 

te drukken. Dat is genoeg om af te drukken. Wrijf met de roller de inkt in één richting uit totdat alles egaal gekleurd is.

Leg een mask op de craft plate en rol er een paar keer zacht overheen. Haal de mask eraf en maak een afdruk op het stempelpapier.

Tip:

Zet het stempelpapier goed vast in de stempelhulp als je die gebruikt. Wil je niet buiten de lijnen van de afdruk van je craft plate 

stempelen, bevestig dan kopieerpapier/kladpapier op de randen van de stempelafdruk.

  The Collection #74

Extra nodig voor deze kaart: 

Stempels: CS1017 (Elfjes en 

Vlinders), MM craft plate: 

LR0017 (Vierkant 10 x 10 cm)

Mask stencils: PS8025 (Boom), 

PS8026 (Bloemblaadjes)

Distressinkt: salty ocean, 

evergreen bough, twisted 

citron, Kaartenkarton: 

lichtblauw, meigroen

Extra nodig voor de 

coverkaart:

Stempels: CS1020 (Sprookjes), 

MM craft plate: LR00016 

(circle 10 cm Ø), 

Mask stencil: PS8124 (Wolken 

en Zonnestralen), 

Distressinkt: worn lipstick, 

dried marigold, mustard seed, 

shabby shutters, stormy sky, 

Papicolor kaartenkarton Original: bloesem (943), lentegroen 

(947)

Snijd uit wit stempelpapier een vierkant van 12,5 x 12,5 cm.

Breng de distressinkt op je craft plate aan en gebruik een mask.

Maak een afdruk op het stempelpapier.

Bevestig kopieerpapier/kladpapier/maskpapier rond de afdruk. 

Leg de boom erop en maak deze rond de randen van de mask wat 

donkerder. 

Stempel de boom, het gras, de dieren en de tekst met zwarte 

stempelinkt.

Plak de bewerkte kaart op lichtblauw van 13 x 13 cm, meigroen 

van 13,5 x 13,5 cm en een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 

14,5 cm.

Snijd uit wit stempelpapier een vierkant van 12 x 12 cm.

Breng de distressinkt op de craft plate aan en maak een afdruk 

op het stempelpapier.

Bevestig kopieerpapier/kladpapier rond de afdruk en leg de mask 

erop. Kleur de zon met verschillende kleuren distressinkt.

Stempel de planten, de weg, het kasteel, het paard en de tekst 

met zwarte stempelinkt .

Maak met een afgescheurd papiertje een landschap met 

distressinkt shabby shutters.

Plak de bewerkte kaart op lichtgroen van 12,5 x 12,5 cm, 

bloesem van 13 x 13 cm en een hagelwitte dubbele kaart van 14 

x 14 cm.



1. Vouwwijze kaart: Neem een taupe A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) 

op 5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5 cm. Vouw de fl appen naar 

binnen. Wacht met vastzetten. Zet het kant aan de bovenkant (foto links) vast. 

Snijd van heide tweemaal 14 x 14,7 cm, van zalmdessin tweemaal 10,5 x 14,7 cm en voor de 

fl appen tweemaal roze dessinpapier van 4,6 x 14,4 cm. Plak het zalmdessin (3 mm kaderrand 

boven) op heide vast. Plak alles volgens voorbeeld vast. 

Werk de onderkant van het zalmdessin af met lint (LB1001). Vouw de fl appen eroverheen en zet ze 

aan de zijkanten vast (midden open laten). 

Draai de kaart (foto rechts). De vouw komt boven met aan de rechterkant de fl appen.

2. Voorkant kaart: Foto links: Snijd van bloesemdessin 14,3 x 15,4 cm, van zalmdessin 13,9 x 14,8 

cm (zet zalm op bloesem vast), van lichtroze 14,3 x 8 cm en van roze vlinderdessin 13,9 x 7,5 cm 

(zet roze vlinderdessin op lichtroze vast). Zet het roze kant en het lint in het midden horizontaal 

vast. Plak dit geheel op de voorkant van de kaart. Foto rechts: Stans/embos de buitenrand 

(LR0578) uit taupe en de sierrand uit platinum en lichtroze. Gebruik van platinum de grote cirkel 

die uit het frame is gevallen. Stans het plaatje met de kleine cirkel uit het knipvel en plak het 

op de platinum cirkel. Bewerk het lichtroze frame met distressinkt spun sugar. Zet het daarna op 

taupe vast. Plak de platinum cirkel met het plaatje in het midden. 

Stans/embos twee boeketten bloemen: de blaadjes en bloemenstelen uit botanic en de losse 

bloemetjes uit red lacquer. Zet de boeketten in elkaar. Laat ze goed drogen. 

Stans/embos de vlinder 2x uit vellum en 2x uit heide. Plak de vlinders met de lijfjes en onderste 

vleugels op elkaar vast. Laat de bovenste vleugels los. Breng ze in model.

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. 

Creatables LR0578 bestaat uit zes losse mallen: drie voor het frame en drie voor het boeket bloemen. 

Tip: Stans het frame uit verschillende kleuren. Bewaar de grote cirkel die uit het frame valt. Stans de plaatjes met de kleine losse 

cirkel uit het knipvel en plak ze op de grote cirkel.

Materialen:

Creatables: LR0509 (Tiny’s Vlinders), LR0578 (Petra’s Amazing circle), Distressinkt: milled lavender, pumice stone, spun sugar, 

Knipvel: EWK1267 (Butterfl y dreams), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic dreams), Papicolor kaartenkarton: Original: 

heide (922), lichtroze (923), bloesem (934), taupe (961) en Metallic: botanic (336), red lacquer (337), Vellum: wit, Lint: LB1001 

satijn/organza abrikoos, CG1008 satijn taupe 10 mm, Kant: VV1008 broderie 38 mm oudroze, Enamel dots: PL4514 (dew drops), 

Glansparels rood D110, Knoopjes Dress It Up: Heritage hearts 2734



Door Anja Zom

anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Door Rimmie van de Sande

butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Craftables: CR1459 (Stansmal-Wolken), Creatables: LR0579 (Elfjesbloemenhuis), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1018 

(Droom), Distressinkt: bundled sage, scattered straw, victorian velvet, walnut stain, Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9157 (Soft pastels), Kaartenkarton: wit, groen, geel, roze, bruin

Materialen:

Craftables: CR1460 (Stansmal-

Sweethearts), CR1461 (Nest 

stansen-Harten M), 

Creatables: LR0577 

(Bloemenframe-Vierkant), 

LR0582 (Nummerpinnen 

0-9), Stans- en embossing-

apparaat, Stempels: 

CS0998 (Huwelijkswensen), 

Stempelinkt: zwart, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 

(Romantic dreams), Papicolor kaartenkarton: Original mosgroen 

(951), Metallic hagelwit (330), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 

Touwtje, Tule

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1374 (Boxkaart, 

tak, blaadjes en bloemetjes 

gebruikt), CR1444 (Nest-

Zeshoeken), 

Creatables: LR0360 (Gras), 

LR0580 (Sprookjeshuis)

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkels), CR1355 

(Grasrand), CR1455 (Stansmal-

Elfjes), Creatables: LR0530 

(Royal frame), Decoratiepapier: 

CA3126 (goud)

Snijd een dubbele wit-metallic kaart van 15 x 15 cm en plak er 

dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm op. 

Stans het bloemenframe ook uit wit-metallic en de buitenste 

vierkante mal uit dessinpapier, plak ze op elkaar en vervolgens 

op een wit-metallic vierkant van 13 x 13 cm. 

Stans het plaatje uit met het middelste vierkante malletje en 

plak het midden op het bloemenframe. Stans een paar harten uit 

wit-metallic en stempel de tekst op het grootste hart. 

Stans de cijfers, wat bloemen en blaadjes en motieven van de 

stansmal en plak alles volgens voorbeeld op. 

Werk de kaart verder af met een mooie strik van tule met touw.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 

roze karton van 13 x 13 cm en roze dessinpapier van 12,5 x 

12,5 cm op. Stans een grote en kleine zeshoek uit dessinpapier 

en een groot en klein kader uit wit karton. Stans de benodigde 

onderdelen uit diverse kleuren karton. Bewerk de elfenhuisjes 

met distressinkt victorian velvet en walnut stain. Plak geel 

karton achter de raampjes. Kleur de elfjes in met je favoriete 

kleurmedium. Snijd wit karton van 1,8 x 5 cm en stempel een 

tekst met zwarte inkt. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Stans het royal frame 2x uit roze dessinpapier, vouw er één 

dubbel. Bewerk de rand van het andere frame met distressinkt 

victorian velvet. Stans de sierrand uit wit karton en de cirkel uit 

dessinpapier. Stans twee stroken gras uit groen karton, bewerk 

de sprieten met distressinkt bundled sage. Plak de stroken 

verspringend op de kaart en knip de overstekende delen netjes 

weg. Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton. 

Plak geel karton achter de raampjes van het elfenhuis. Kleur de 

fee in met je favoriete kleurmedium. Snijd roze karton van 2 x 5 

cm. Stempel hierop een tekst met zwarte inkt. Plak de kaart met 

het onderste gedeelte op het dubbelgevouwen frame. Zo kan de 

kaart staan. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 



Extra nodig voor deze kaart: 

Stempel: TC0871 (Tiny’s 

Hortensiarand), Collectables: 

COL1441 (Pinnen en Strikken), 

Decoratiepapier: CA3126 

(goud), Enamel stickers: 

PL4510 (goud en zilver), 

Papicolor kaartenkarton 

Original: lentegroen (952), ravenzwart (901), Ecoline markers, 

Aquarelverf: goud

Extra nodig voor deze kaart: 

Stempels: TC0870 (Tiny’s Vlinderrand), TC0863 (Tiny’s Rand-

Weiland), CS8124 (Wolken en zonnestralen), Distressinkt, 

Papicolor kaartenkarton Original: mosterdgeel (948), petrol 

(962), Maskeerpapier, Memento markers

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel: TC0872 (Tiny’s 

Bloemenrand), Collectables: 

COL1444 (Rozetten en Labels), 

Stans- en embosapparaat, 

Enamel stickers: PL4503 (zwart 

en wit), Distressinkt, Papicolor 

kaartenkarton Original: paars 

(946), lentegroen (952), 

Gelpen: wit, Dun zwart jute 

touw

Snijd een groene topvouwkaart van 10,5 x 14,5 cm en plak er 

zwart karton van 10 x 14 cm op. Maak op aquarelpapier van 9,5 

x 13,5 cm een achtergrond met Ecoline brush pennen. Breng 

verschillende kleuren aan op een plastic hoes/cellofaanzakje of 

craftsheet. Naast elkaar, onder elkaar, net wat je leuk vindt. 

Spetter er met een penseel/sprayfl esje met water wat 

waterdruppels op. Leg de kaart erop, goed aandrukken en 

dan voorzichtig eraf halen. Laat het drogen. Maak spetters 

met goudkleurige aquarelverf. Stempel een tekst. Stempel de 

hortensiarand en kleur deze in met markers. Snijd het geheel in 

twee gedeelten: een van 3,5 x 13,5 cm en een van 5,5 x 13,5 

cm. Stans uit goudpapier twee strikken, plak ze op met een 

enamel sticker in het midden.

Snijd een mosterdgele topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er 

petrol karton van 10 x 14,5 cm op. Snijd aquarel/stempelpapier 

van 9,5 x 14 cm. Teken de wolkenrand op maskeerpapier en 

knip uit. Het uitgeknipte gedeelte wordt ook nog gebruikt. 

Plak de mask van de wolkenrand op het aquarelpapier en leg 

het stencil zodanig neer dat de zon eronderuit komt. Bewerk 

met distressinkt. Gebruik nu het uitgeknipte gedeelte van de 

wolkenrand, leg het omgekeerd op de achtergrond en werk 

naar boven. Verleg het een keer om meer wolken te krijgen. 

Bewerk de onderkant van de kaart met distressinkt. Stempel een 

gedeelte van de rand en kleur in met Memento markers. 

Stempel de vlinderrand en kleur die in. Stempel een vlinder op 

een rond stukje papier, bewerk met blauwe distressinkt. Plak er 

een petrol rondje achter en strik er dun jute touw door. 

Werk de kaart af met een tekst.

Door Wybrich van der Roest

wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Stempel: CS1019 (Teksten), Aquarel/stempelpapier, Stempelinkt zwart, Marker

Snijd een paarse topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er 

groen karton van 10 x 15 cm op. 

Maak met distressinkt een achtergrond op aquarel/stempelpapier. 

Spetter er waterdruppels op. Stempel de bloementak. Maak witte 

accenten met een gelpen. Strik zwart touw om de zijkant van de 

kaart. 

Stans een label uit hagelwit en paars en stempel een tekst. Plak 

ze iets verspringend op elkaar en snijd ze op maat. Werk de kaart 

af met een enamel sticker.



Extra nodig voor de 

taartpunten: 

Collectables: COL1444 

(Rozetten & Labels), 

Craftables: CR1352 

(Basisvormen-Labels), CR1462 

(Taartpunt en Oprolroosje), 

Creatables: LR0566 (Dinerset-vork gebruikt), Embossingpoeder: 

helder (Papermania), Papicolor kaartenkarton Original: hardroze 

(915), Splitpennen 3x, Dun jute touw, Vloeipapier

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 

(Bloemenset), Craftables: 

CR1462 (Taartpunt en 

Oprolroosje, blaadjes gebruikt), 

Creatables: LR0341 (Minicake 

& Cupcake), LR0566 (Diner 

set, vork gebruikt), LR0581 

(Baniers), LR0582 (Nummerpinnen 0-9), Embossingpoeder: 

Stampendous wit EP100, Papicolor kaartenkarton Original: 

zeegroen (917), hagelwit (930), Pretty Papers desssinpapier-

bloc: PK9127 (Watercolour), Sneeuwpapier: CA3104, Vellum 

(laagje van de bloemen), Splitpennen 3x, Dun jute touw, 

Vloeipapier

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 

(Bloemenset), COL1443 

(Giftwrapping – Karin’s Vogel, 

Hart & Tag), Craftables: 

CR1462 (Taartpunt en 

Oprolroosje, blaadjes 

gebruikt), Creatables: LR0582 

(Nummerpinnen 0-9), Craft 

stencil by Marleen: PS8123 (Cadeautje), Embossingpoeder: 

Stampendous white EP100, Papicolor kaartenkarton Original: 

zeegroen (917), hagelwit (930), Pretty Papers dessinpapier-bloc: 

PK9127 (Watercolour-o nderste laagje bloemetjes), Sneeuwpapier: 

CA3104, Vellum (laagje van de bloemetjes), Dun jute touw

Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Stempels: CS0987 (Felicitaties), Stempelinkt: VersaMark, Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original lichtroze (923), 

Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7054 (Crafty Patterns), Spiegelpapier: CA3135 (zilver)

Stans de basis van het taartpuntdoosje 3x uit kraft en plak de 

‘bakjes’ in elkaar. Stans daarna drie dekseltjes uit dessinpaper. 

Plak de punten vast en zet ze, als ze droog zijn, aan het uiteinde 

van het doosje vast. Stans het kleine rondje van COL1444 uit 

acht laagjes vloeipapier, zet ze vast met een splitpen en krul de 

laagjes zodat er een half bolletje ontstaat. Werk het taartpunt-

doosje af met een labeltje met tekst, strik van jute touw, vorkje 

en hardroze bloemetjes.

Snijd voor de dubbele kaart kraft van 15 x 10,5 cm, lichtroze van 

14,5 x 10 cm, lichtroze dessinpapier van 14 x 9,5 cm, mintgroen 

dessinpapier van 12 x 8 cm en roze dessinpapier van 11 x 7 cm. 

Plak de laagjes op elkaar. Stans de cupcake en slinger uit en plak 

ze op de kaart in elkaar. Stans de nummerpinnen uit zilver en 

schuif ze achter de cupcake. Werk de kaart af met een tekstje, 

bloemetjes en een vorkje.

Teken de buitenste lijnen van het cadeautje om op kraft. Teken 

het cadeautje 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide 

uit. Ril op het doosje in spiegelbeeld op ca. 3,5 cm van de 

bovenkant een horizontale rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte 

tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 

Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 

Teken ze om aan de achterkant van papier en/of dessinpapier. 

Vergeet niet om het stencil dan ook om te draaien (anders teken 

je het in spiegelbeeld). Plak de uitgeknipte delen op de kaart. 

Werk de kaart af met een strikje, tekstje en bloemetjes.


