
Door Marjan van der Wiel

marjanvanderwiel.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Creatables: LR0584 (Anja’s swirl corner), LR0526 (Anja’s Floral ornament), R0587 (Klaproos), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: 

walnut stain, mowed lawn, spun sugar, Knipvel Mattie’s Mooiste: MB1079 (Duinen), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9161 (Floral 

Delight), Papicolor kaartenkarton: Original lila (914), Brilliant kiezel (161), Pearl lustre gilding polish

  The Collection #75

Extra nodig voor de cover 

kaart:

Craftables: CR1386 (Pillow 

Box-hartje gebruikt), 

Creatables: LR0585 (Anja’s Grid 

corner), LR0586 (3D-Tulp), 

Stempel: CS1022 (Lente), 

Knipvel: VK9565 (Springtime), 

Papicolor kaartenkarton: 

Original taupe (961)

Snijd een lila dubbele kaart van 15 x 15 cm, dessinpapier van 

14,5 x 14,5 cm en kiezelkarton van 14 x 14 cm. Stans de laatste 

kaart ook met de snijrand erbij, zodat er een opening in komt 

(zie voorbeeld). Stans de benodigde motieven uit kiezel en lila 

karton. Beïnkt de randen van het gestanste en gesneden karton 

met distressinkt walnut stain. Plak het uitgeknipte plaatje op 

een stukje lila karton en snijd het iets groter uit. Schuif het 

plaatje tussen de opening en plak deze aan één kant vast aan 

het karton. Plak dan alle delen volgens voorbeeld op elkaar. 

Bewerk de bloemen met de gilding polish, werk de randjes af 

met wat distressinkt spun sugar en de hartjes van de bloem met 

distressinkt mowed lawn. Plak de bloemen met de swirls met wat 

3D-kit op de kaart.

Snijd een taupe dubbele kaart van 15 x 15 cm en dessinpapier 

van 14,5 x 14,5 cm. Stans kiezelkarton van 14 x 14 cm volgens 

het voorbeeld en plak er taupe karton achter. Stans de andere 

delen ook uit kiezelkarton. Beïnkt de randen van het gestanste 

en gesneden karton met distressinkt walnut stain.

Plak het uitgeknipte plaatje op een stukje taupe karton en knip 

het iets groter uit. Stempel de tekst op het hartje, plak het ook 

op een stukje taupe karton en knip het iets groter uit. 

Plak dan alle delen volgens voorbeeld op elkaar. 

Bewerk de tulpen met gilding polish en distressinkt. Zet de 

bloemen in elkaar en plak ze met wat 3D-kit op de kaart.

Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder: Stampendous wit EP100, Pretty Papers dessinpapier-

bloc: PK9127 (Watercolour), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: crème (927) en hagelwit (930)

Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables: COL1444 

(Rozetten en Labels), 

Craftables: CR1354 (Stansmal-

Vlinders), Creatables: LR0583 

(Tiny’s raam), LR0587 

(Klaproos), Stempels: CS1022 

(Lente), Knipvel: IT591 

(Tiny’s English garden-

Vingerhoedskruid), Pretty 

Papers dessinpapier-bloc: PK9161 (Floral delight), Sneeuwpapier: 

CA3104, Spiegelpapier: CA3135 (zilver), Dun jute touw, Mica, 

Plaksteentjes: JU0937 (lichtroze en roze)

Snijd uit kraft een dubbele kaart van 14 x 14 cm en plak er 

hagelwit karton van 13,5 x 13,5 cm en dessinpapier van 13 x 

13 op. Plak een strook dessinpapier van 14 x 7 cm langs de 

linkerkant met een stukje kant erachter. 

Plak een afbeelding uit het knipvel op hagelwit karton van 10,5 

x 9,2 cm. Stans het raam uit kraft, plak het dicht met mica en 

plak het met 3D-tape over de afbeelding. 

Plak het geheel op de kaart. Stans bloemen, plantjes en vlinders 

uit en plak ze op de kaart. Werk de kaart verder af met een label 

met tekst, strikje van jute touw en plaksteentjes.



Door Sigrid Klingenberg

sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1022 (Lente), Stampmaster: LR0009, Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: 

hagelwit (930)

Extra nodig voor deze kaart: 

Craftables: CR1398 (Stansmal-

Vogels), CR1463 (Marleen’s 

schappen), CR1464 (Marleen’s 

bladeren), Stempels: CS1022 

(Lente), Embossingpoeder: 

Papermania tinsel gold, Pretty 

Papers dessinpapier-blocs: 

PK9152 (Kruiden en Bladeren), 

PK9157 (Soft pastels), Deco-

ratiepapier: CA3126 (goud), 

Plakparels: CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1432 (Kruiden 

en bladeren), Designfolder 

Extra: DF3452 (Klaprozen), 

Knipvel van Hetty: HK1706 

(Elfjes), Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9161 

(Floral delight), Papicolor 

kaartenkarton: Recycled kraft 

groen (328), Kraftpapier: 

bruin, Enamel dots: PL4516 

(Bloemenhartjes), Lint: roze/wit gestreept

Snijd uit kraft een dubbele kaart van 15 x 10,5 cm en plak er 

hagelwit karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 

cm op. Plak links een strook dessinpapier van 15 x 5,5 cm. 

Snijd en scheur een strookje dessinpapier van 10,5 x ca. 2,5 cm 

en plak die langs de onderkant van de kaart. 

Stans het trappetje, de plantjes en de vogeltjes, bewerk de 

potjes met transparante inkt en embossingpoeder. 

Plak op de kaart alles in elkaar en werk af met een tekst en 

plakparels.

Plak dessinpapier van 13 x 13 cm op groen kraftpapier van 

13,5 x 13,5 cm.

Snijd dessinpapier van 6,5 x 14,5 cm, van 13,5 x 6 cm en een 

vierkant van 10 x 10 cm.

Embos hagelwit karton van 13,5 x 5,5 cm met de designfolder.

Snijd een hagelwit strookje van 8 x 2 cm en stempel de tekst. 

Snijd aan beide uiteinden een driehoekje uit. Plak dit op 

dessinpapier en snijd dit rondom 3 mm groter uit.

Snijd een groene cirkel van 9 cm Ø. Knip een plaatje uit en plak 

die op de cirkel. Bevestig alle onderdelen op een hagelwitte 

dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. Werk de kaart af met 

bloemen, takjes, een strikje en enamel dots.

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1432 (Kruiden 

en bladeren), Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9161 

(Floral delight), Designfolder 

Extra: DF3451 (Madeliefjes), 

Knipvel van Hetty: 

HK1706 (Elfjes), Papicolor 

kaartenkarton: Recycled kraft 

groen (328), Kraftpapier: 

bruin, Enamel dots: PL4516 (Bloemenhartjes), 

Lint: roze/wit gestreept

Extra nodig voor deze kaart:

Maskeerstencil: PS8026 

(Bloemblaadjes), MM craft 

plate: LR0017 (Vierkant-10 

cm), MM roller/brayer: LR0019, 

Stempelinkt Memento: angel 

pink, new sprout, summer sky, 

Knipvellen van Hetty: HT1641 

(Elfenhuis), HT1644 (Stardust 

elfje), Papicolor kaartenkarton 

Original: babyroze (959), Kaartenkarton: hemelsblauw, Fineliner: 

zwart, Markers

Plak dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op groen kraftpapier van 

13 x 13 cm. Snijd dessinpapier van 12,5 x 2,5 cm en van 

9,5 x 9,5 cm. Snijd hagelwit karton van 12,5 x 4,5 cm en embos 

het met de designfolder. Plak het uitgeknipte plaatje op groen 

kraftpapier van 9 x 9 cm.

Stempel de teksten op hagelwit karton en snijd ze uit. Plak de 

onderdelen op dessinpapier en snijd dit rondom 1 mm groter uit.

Bevestig alle laagjes op een hagelwitte dubbele kaart van 

14 x 14 cm. Werk de kaart af met bloemen, takjes, een strikje en 

enamel dots.

Snijd wit stempelpapier 12,5 x 12,5 cm. Breng de kleuren 

Memento inkt in rechte lijnen op de craft plate aan. Vijf keer 

een afdruk maken is voldoende. Rol met de brayer de inkt in één 

richting uit totdat alles egaal gekleurd is. Leg het maskeerstencil 

op de craft plate en rol er een paar keer zacht overheen. 

Verwijder het stencil en maak een afdruk op het stempelpapier. 

Stempel met zwarte inkt eerst een elfje en een huis op een 

kladblaadje, voor een lichtere afdruk, en daarna op de cirkel. 

Stempel de tekst met zwarte stempelinkt. Kleur de afdrukken 

met markers in. Teken rond het vierkant nog een fantasierand 

met een zwarte fi neliner. Plak het stempelpapier op hemelblauw 

karton van 13 x 13 cm en babyroze van 13,5 x 13,5 cm en 

daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm.



Extra nodig voor deze kaart:

Maskeerstencil: PS8026 

(Bloemblaadjes), MM craft 

plate: LR0016 (10 cm), 

MM roller/brayer: LR0019, 

Memento stempelinkt: angel 

pink, new sprout, summer sky, 

Knipvellen van Hetty: HT1641 

(Elfenhuis), HT1643 (Muzikaal 

elfje), Papicolor kaartenkarton: 

babyroze (959), lichtgroen (947), Stempelpapier: wit, Fineliner: 

zwart, Markers

Extra nodig voor deze kaart:

Knipvellen van Hetty: HT1645 

(Bloemenelfje), HT1646 

(Waterelfje), Pretty Paper 

dessinpapier-bloc: PK9161 

(Floral delight), Papicolor 

kaartenkarton: Recycled kraft 

groen (328), Stempelpapier: 

wit, Lint: roze/wit gestreept, Markers, Maskeerpapier

Snijd wit stempelpapier van 12,5 x 12,5 cm. Breng de kleuren 

Memento inkt in rechte lijnen op de craft plate aan, vijf keer een 

afdruk maken is voldoende. Verdeel de inkt met de roller in één 

richting uit totdat alles egaal gekleurd is. Leg het maskeerstencil 

op de craft plate en rol er een paar keer zacht overheen. 

Verwijder het stencil en maak een afdruk op het stempelpapier.

Stempel een elfje en een vlinder met zwarte inkt eerst op een 

kladblaadje, voor een lichtere afdruk, en daarna op de cirkel.

Stempel de tekst en de muzieknoten met zwarte stempelinkt. 

Kleur de stempelafdrukken met markers in. Teken rondom 

de cirkel een fantasierand met een zwarte fi neliner. Plak het 

stempelpapier op babyroze papier van 13 x 13 cm, lichtgroen 

13,5 x 13,5 cm en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 

14,5 x 14,5 cm.

Stempel als eerste het elfje en de bloem met zwarte inkt op 

stempelpapier van 10 x 7,5 cm. Maak maskers door op ander 

dun papier van beide nog een afdruk te maken en knip deze uit. 

Bevestig de maskers boven op het elfje en de bloem. Stempel 

daaroverheen het lelieblad en daarna de bij. Verwijder de 

maskers en kleur alles in met markers. Plak het stempelpapier 

op groen kraftpapier van 10,5 x 8 cm. Plak dessinpapier van 

13,5 x 9 cm op groene kraftpapier van 14 x 9,5 cm. Snijd van 

dessinpapier een strook van 13,5 x 2 cm en een strook van 

4 x 9 cm. Stempel een tekst op een strookje hagelwit papier. 

Plak het strookje op dessinpapier en snijd dit rondom 3 mm 

groter uit. Bevestig alle laagjes op een hagelwitte dubbele kaart 

van 15 x 10,5 cm. Werk de kaart af met een strikje.

Door Rimmie van de Sande

butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Collectables: COL1464 (Eline’s puppy), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1019 (Droom), Knipvel: AK0072 (Eline’s achtergrond), 

Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9161 (Floral delight), Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Kaartenkarton: blauw, bruin (diverse 

tinten), grijs (diverse tinten), geel, groen, rood, roze/wit, zwart

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1424 

(Struik), Craftables: CR1402 

(Bendy card, wolken, zon 

en bloemetjes gebruikt), 

Creatables: LR0434 (Regenton)

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1442 (Karin’s 

tag), Lint, Plaksteentjes: 

JU0938 (blauw), Touw

Neem het patroon over op wit karton. Snijd de afbeelding uit 

op 9,2 x 12 cm en plak deze op dessinpapier van 9,5 x 12,3 

cm. Snijd een strook dessinpapier van 3,5 x 9,5 cm en van 3 

x 3,5 cm. Beplak hiermee de zijkanten. Snijd een strook van 2 

x 21 cm en 4 x 21 cm uit groen karton. Scheur aan één lange 

zijde een randje af. Plak ze verspringend op. Stans vier honden, 

een regenton, een struik, bloemetjes, wolken en een zon uit 

verschillende kleuren karton. Snijd dessinpapier van 2,5 x 5 cm 

en wit karton 2 x 4,5 cm, stempel de tekst met zwarte inkt. 

Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een grijze topvouwkaart van 10,2 x 21 cm en een blauwe 

rechthoek van 9,7 x 20,5 cm. Snijd de afbeelding uit op 

9,2 x 20 cm. Stans een label uit dessinpapier en uit vergrijsd 

kraft. Knoop er een stukje lint en touw aan. Stans drie hondjes, 

een halsband en een strikje uit verschillende kleuren karton. 

Snijd grijs karton van 1,8 x 6 cm en wit van 1,6 x 5,8 cm, 

stempel de tekst met zwarte inkt. Werk de kaart verder af 

volgens voorbeeld.
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Extra nodig voor deze kaart: 

Stempel-/stans set van 

Karin Joan: KJ1701 (Geniet 

Joepie, ballonnen gebruikt), 

Craftstencil van Marleen: 

PS8027 (Spaarvarken), 

Kaartenkarton: Sparkle pixie 

dust en roze, Glossy accent 

glans medium, Wiebeloog

Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables van Karin Joan: 

COL1441 (Giftwrapping 

Spelden en Strikken), 

COL1443 (Giftwrapping Vogels 

en Harten), Stempelinkt: 

Versamark clear emboss, 

Embossingpoeder: zilver, 

Heattool

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1443 

(Giftwrapping Vogels en 

Harten), Stempel-/stansset 

van Karin Joan: KJ1701 

(Geniet Joepie, cadeautjes 

gebruikt), KJ1726 (Jij, label 

gebruikt), Craftstencil van 

Marleen: PS8027 (Spaarvarken), Kaartenkarton: Sparkle pixie 

dust en roze

Bewerk Bristol smooth karton met waterverf en laat drogen. 

Trek het stencil van het varkentje over op de onderrand van 

een groot stuk karton en gebruik de buitenste lijnen; de ruimte 

boven het varkentje is nodig om de kaart dubbel te vouwen. 

Maak na het overtrekken een vouw/rillijn, waarbij de oren 

en staart elkaar raken. Vouw het karton dubbel op de vouw/

rillijn en knip voorzichtig langs de buitenste rand. Zo ontstaat 

er een topvouwkaart. Trek de vorm van het varkentje ook over 

op het met waterverf voorbewerkte karton en gebruik nu de 

binnenste lijnen. Knip alles uit. Plak de oren en de voetstukjes 

op de juiste plek en gebruik foamtape voor de neus en de rest 

van het lichaam, zodat er diepte ontstaat. Houd het gedeelte 

onder de geldgleuf vrij van lijm, zodat hier nog geld in gestopt 

kan worden. Breng glossy accents op de neus aan en plak het 

wiebeloogje op de juiste plek. Stans het woord Feestje (KJ1728) 

uit roze karton en glitterkarton. Stempel de tekst ‘slingers + 

ballonnen=’ (KJ1729). Knip er een strookje van. Stempel de 

ballonnen, bewerk ze met waterverf en knip ze uit. 

Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 12,5 x 15 cm. 

Snijd Bristol smooth karton van 11,5 x 14,5 cm en breng in het 

midden waterverf aan, laat drogen. Plak de kaart daarna op de 

basiskaart. Stans het woord Jarig (KJ1729) 3x uit. 

Stans de hartjes en het baniertje uit Bristol smooth karton 

en het strikje uit roze karton. Bewerk het kleine hartje met 

zwarte inkt en het grote hart met de transparante stempelinkt, 

zilverkleurige embossingpoeder en de heattool. 

Werk de kaart af volgens voorbeeld. 

Door Miriam de Vos

postenkadootje.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempel-/stansset van Karin Joan: KJ1728 (Feestje), KJ1729 (Er is er één jarig), Stempelinkt: Versafi ne 

onyx black, Lijmroller: multi medium matte, Misti, Kaartenkarton: smooth Strathmore Bristol , Vouwbeen, Waterverf: pastel dreams

Snijd een strook karton van 16,5 x 30 cm. Ril vouwen op 7,5 cm 

en 15 cm en snijd er een rand van 3 cm af. Met een vouwbeen 

maak je extra scherpe vouwen. Stans de rondjes uit (KJ1729) en 

plak ze op de basiskaart. Kleur de rondjes en de smalle strook 

met waterverf. Goed laten drogen. Stans de hartjes en kleur 

ze ook. Stans het label en stempel de tekst ‘Er is er één…’ 

(KJ1729). Stempel de cadeautjes en bewerk ze naar eigen 

inzicht. Trek de vorm van het varkentje over op karton, gebruik 

de buitenste lijnen. Doe dit ook op roze karton en gebruik dan 

de binnenste lijnen. Gebruik glitterkarton voor het oog, de 

neus, de mond en de oorstukjes. Knip alles uit en plak de delen 

op elkaar. Houd het gedeelte onder de geldgleuf vrij van lijm, 

zodat hier nog geld in gestopt kan worden. Plak het varkentje 

op het voorste smalle deel van de kaart. Plak de letters Hoera, 

het baniertje met tekst en de hartjes op. Plak een zwartgemaakt 

rondje op het oogje. Stans de letters Jarig (KJ1729) uit 

glitterpapier en plak ze aan de binnenzijde van de kaart. 

Werk de kaart af volgens voorbeeld.


