
Door Petra van Dam

hobbykaartenpetra.nl

Gebruiksaanwijzing Creatables LR0593 (Petra’s Magnifi eke mal) Creatables LR0593 bestaat uit 7 mallen.

  The Collection #77

1. Voorkant: Stans/embos de buitenrand (LR0593) met de vier inlegmallen uit 

babyblauw en het middenframe uit hagelwit. Bewerk babyblauw en hagelwit met 

distressinkt faded jeans en summer sky. Plak het plaatje achter de opening van 

hagelwit vast en stempel de tekst. Leg de buitenrand (LR0593) op nachtblauw. Geef 

met potlood de buitenrand aan en snijd/knip uit. Plak nachtblauw achter babyblauw 

vast. Plak het (hagelwitte) middenframe verhoogd met 3D-kit op babyblauw vast. Laat 

dit goed drogen. Stans/embos de steiger uit mokka (bewerk met frayed burlap), de 

bootjes uit blauw (bewerk met faded jeans) en de meeuwen uit pearlwhite (bewerk 

met weathered wood, peanut brittle en zwarte stempelinkt). Plak de bootjes volgens 

voorbeeld vast. Zet de steiger onderaan verhoogd met 3D-kit op babyblauw vast. Laat 

dit weer goed drogen. 

Punt bovenaan: Neem een restje hagelwit en stans/embos dit met het middenframe. 

Knip het bij en zet het bovenaan achter nachtblauw vast.

1. Stans/embos de buitenrand met een 

machine. Het midden is dicht.

Patroon stansen: Bij deze rand zitten 4 

inlegmallen. Zet de inlegmallen volgens 

voorbeeld vast (met crafttape LR0010) en 

draai ze dan samen door de machine.

3. Tip: Stans met verschillende kleuren. 

Bewaar het middelste gedeelte dat uit 

het frame valt (op deze foto is dit grijs 

karton).

Stans het plaatje met de kleine mal uit 

het knipvel en plak het op het grijze 

karton vast.

2. Stans/embos de opvolgende kleinere 

mal. Het midden is open. Plak een plaatje 

achter het midden.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Creatables: LR0593 (Petra’s Magnifi eke mal), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1024 (Strand), Distressinkt: weathered 

wood, Stempelinkt: zwart, Stempelinkt Memento: peanut brittle (snavel/meeuw), toffee crunch, Pretty Papers design paper pad: 

PK9162 (Ocean Adventure), Papicolor kaartenkarton: Metallic: pearlwhite (330)

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.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables van Tiny: LR0594 (Boten), LR0595 (Zeemeeuwen), 

LR0597 (Steiger), Distressinkt: frayed burlap, faded jeans, 

Stempelinkt Memento: summer sky, Knipvel: IT610 (Tiny’s Havens), 

Papicolor kaartenkarton: Original: hagelwit (930), mokka (935), 

nachtblauw (941), blauw (955) en babyblauw (956), Duits 

kant: DK5862 (crème 25 mm), Halve glansparels: D107 (blauw), 

Plaksteentjes: JU0932



3. Voorkant kaart: Snijd streepdessin van 14 x 15 cm (zet dit op nachtblauw vast) 

en vogeldessin van 7 x 15 cm. Plak vogeldessin bovenaan op streepdessin vast. Zet 

onderaan het kant op het streepdessin vast.

Plak nu het gedeelte van hulpfoto 1 op de voorkant van de kaart vast. 

2. Vouwwijze kaart: Snijd een strook nachtblauw van 21 x 29 cm (=A4). Vouw dubbel 

en weer open. Ril (de hele breedte) op 5,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de 

vouw een snede van 5,5 cm. Vouw de fl appen naar binnen toe. Wacht met vastzetten. 

Snijd voor de binnenkant 2x mokka van 13 x 14 cm. Plak het kant op de fl appen 

vast. Vouw beide fl appen naar binnen toe en zet ze aan weerskanten vast (midden 

openlaten).

Draai de kaart, de vouw komt boven met aan de linkerkant de fl appen.

1. Stans/embos de buitenrand (LR0593) 

uit bruin dessinpapier.

4. Plak bruindessin aan weerskanten op 

babyblauw vast. Tip: gebruik hierbij de 

hokjes van de snijmat om alles mooi recht 

op te plakken.

5. Stans/embos de buitenrand (LR0593) 

samen met de vier inlegmallen uit steel. 

Zet dit volgens voorbeeld foto vast.

6. Afwerking achterkant: Leg het 

gedeelte van foto 5 (op de achterkant) 

op babyblauw. Leg dit zo neer dat 

bruindessin tegen de bovenrand aan ligt. 

Teken de omtrek van de kaart om met 

potlood en knip dit uit. Plak babyblauw 

aan de achterkant van de kaart vast.

2. Stans/embos de buitenrand (LR0593) 

samen met één inlegmal uit babyblauw.

3. Snijd bruindessin doormidden.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0546 (Anja’s Mooie Bloemenset), Creatables van 

Tiny: LR0595 (Zeemeeuwen), LR0596 (Strandlopers), LR0597 

(Steiger), Distressinkt: pumice stone, walnut stain, Stempelinkt: 

wit, Inka Gold: 904 (platinum) en 931 (aprikot, gebruikt voor 

de bloem), Knipvel Mattie’s Mooiste: MB0180 (Boats), Papicolor 

kaartenkarton: Original: nootbruin 

(939), babyblauw (956), lichtgrijs (957), 

Metallic: steel (332), Brilliant champagne 

(163), Halve glansparels: D110 (zwart-

grijs)



7. Standaard: Snijd van babyblauw 21 (= 

de korte kant van een A4) x 13 cm. Vouw 

dubbel. Plak de dubbele kaart 3 mm vanaf 

onderen aan de achterkant vast.

8. Voorkant: Stans/embos het 

middenframe uit lichtgrijs en bewerk 

dit met distressinkt pumice stone en 

weathered wood. (Zie de algemene 

werkwijze). Plak het plaatje achter de 

opening vast. Stempel de tekst. Zet het 

middenframe met 3D-kit verhoogd op 

steel vast. Laat dit goed drogen. 

Stans/embos de steiger uit nootbruin 

(bewerk met walnut stain), de 

meeuwen uit pearlwhite (bewerk met 

weathered wood, peanut brittle en 

zwarte stempelinkt), de strandlopers uit 

nootbruin (bewerk met witte en zwarte 

stempelinkt).

Zet de steiger onderaan verhoogd met 

3D-kit vast. Laat dit weer goed drogen. 

Stans/embos de bloem (LR0546) uit 

champagne. Bewerk het papier met Inka 

Gold aprikot en platinum. Maak het papier 

vochtig, vorm de bloem en zet deze in 

elkaar.

Werk de kaart af met parels.

1. Voorkant kaart: Stans/embos de 

buitenrand met de vier inlegmallen uit 

nachtblauw en ivory. Bewerk nachtblauw 

met witte stempelinkt en ivory met 

toffee crunch. Vouw ivory dubbel en 

zet dit met 3D-kit op elkaar vast. Laat 

het drogen. Plak ivory op nachtblauw 

vast. Stans/embos het middenframe 

uit pearlwhite en bewerk dit met faded 

jeans (zie de algemene werkwijze). Plak 

het plaatje achter de opening vast en 

stempel de tekst. Zet het met 3D-kit 

volgens voorbeeld op nachtblauw en 

ivory vast. Stans/embos de strandlopers 

uit nootbruin (bewerk ze met witte en 

zwarte stempelinkt) en de meeuwen uit 

pearlwhite. Plak alles volgens voorbeeld 

vast. Laat het goed drogen.

2. Vouwwijze kaart: Snijd een strook 

nachtblauw van 21 x 29 cm (=A4). 

Vouw dubbel en weer open. Ril (de hele 

breedte) op 4 cm vanaf onderen. Maak 

onderaan op de vouw een snede van 4 cm. 

Vouw de fl appen naar binnen toe. Wacht 

met vastzetten. Snijd voor de binnenkant 

tweemaal mokka van 13 x 14 cm. En 

voor de fl appen tweemaal een strook 

streepdessin van 3,6 x 14 cm. Zet beide 

fl appen aan weerskanten vast (midden 

openlaten).

Draai de kaart, de vouw komt boven.

3. Snijd van streepdessin tweemaal een 

strook van 14 x 3,3 cm. Let op dat het 

patroon van de strepen aan weerskanten 

hetzelfde is. Plak het streepdessin 

aan weerskanten op nachtblauw vast. 

Zet bovenaan het kant vast. Snijd de 

volgende vierkanten: nachtblauw van 14,5 

x 14,5 cm en bruindessin van 14 x 14 cm. 

Plak bruindessin op nachtblauw vast. Zet 

onderaan het kant op bruindessin vast. 

Plak dit geheel aan de bovenkant, 2 mm 

vanaf de middenvouw, aan de voorkant 

van de kaart vast. Dit is met een witte 

rechthoek aangegeven op de foto. Werk de 

kaart af met parels.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables van Tiny: LR0595 (Zeemeeuwen), LR0596 

(Standlopers), Distressinkt: faded jeans, Stempelinkt: wit, 

Knipvel: IT611 (Tiny’s Vuurtorens), Papicolor kaartenkarton: 

Original mokka (935), nootbruin (939) en nachtblauw (941), 

Metallic: ivory (331), Duits kant: DK7221-001 wit, ovaal 8 

mm), Linnen kant: K1018 (wit 9 mm), Halve glansparels: D107 

(blauw) en D108 (bruin)



De onderkant is hierdoor 2 mm langer. 

Door Tineke van der Linden

tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Algemene werkwijze: 

Breng de witte zeemeeuwen op kleur met distressinkt hickory smoke en rusty hinge en de witte strandlopers met gathered twigs, black 

soot en een zwarte stift. 

Materialen: 
Craftables: CR1279 (Tiny’s 

Oceaanset), CR1440 

(Zeeschelpen), Creatables: 

LR0470 (Anja’s Frilly vierkant, 

takje gebruikt), LR0477 

(Teenslippers & Zonnebril), 

LR0543 (Strandtas) LR0592 

(Taartkleedjes-duo), LR0595 

(Tiny’s Zeemeeuwen), 

LR0596 (Tiny’s Strandlopers), LR0598 (Voetstappen), Stans- en 

embosapparaat, Tekststempels: CS1007 (Strand), Distressinkt: 

picket fence, faded jeans, rusty hinge, black soot, hickory 

smoke, gathered twigs, walnut stain, vintage photo, Stempelinkt 

Versafi ne: onyx black, Knipvel: IT585 (Tiny’s Zand & Zee 

1), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9146 (Côte d’Azur), 

Papicolor kaartenkarton: Original: hagelwit (930), mokka 

(953), donkerbruin (938), babyblauw (956), celeste (942) en 

legergroen (954), Recycled kraft bruin (323), Metallic casino 

gold (347), Glitterkarton: CA3125 (blauw), Paper distresser, 

Witte gesso, Zwarte stift

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

hagelwit van 14 x 14 cm op. Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 

cm op, bewerk de randen met een paper distresser en plak het 

op.

Stans het taartkleedje uit hagelwit en plak de op maat geknipte 

afbeelding erop. Stans de voetstappen uit mokka karton van 11 

x 13,5 cm en maak een scheurlijn langs de voetstappen. 

Bewerk de randen met distressinkt walnut stain en plak het 

alleen langs de zijranden vast. Stempel de tekst op het zand. 

Stans de meerpaal uit donkerbruin karton en maak het bovenste 

deel wit met witte gesso. Stans schelpen uit hagelwit en 

babyblauw, bewerk ze met distressinkt faded jeans. 

Stans de zeester uit metallic casino gold. Plak er een uitgestanst 

takje tussen. Stans de zeemeeuwen en strandlopers uit hagelwit 

karton en bewerk ze volgens de algemene werkwijze. 

Stans de strandtas en slippers uit dessinpapier. Werk de slippers 

af met blauwe glitterkarton.



Door Sigrid Klingenberg

sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:

Distressinkt: faded jeans, scattered straw, Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton: hagelwit (930), Stempelpapier wit, 

Kopieerpapier/kladpapier of maskeerpapier

Extra nodig voor deze kaart:

Stempels van Tiny: CS0969 

(Achtergrond-St rand), TC0970 

(Achtergrond-Zeeschelpen), 

TC0838 (Rand-Branding), 

Tekststempels: CS1007 (Strand,

Mask stencils van Tiny: 

PS8031 (Touwen), PS0833 (Spetters), Distressinkt: gathered 

twigs, spun sugar, Stempelinkt Memento: London fog, 

Watermerk-inkt, Papicolor kaartenkarton: crème (927), bloesem 

(934), Embossingpoeder: wit, Heattool, Water + sponsje + 

keukenpapier, Waterpen

Snijd uit stempelpapier drie rechthoeken van 7,5 x 11,5 cm en 

maskeer de randen met stroken papier van 1 cm breed.

Kaart links: Stempel met watermerk-inkt golven op het 

stempelpapier. Strooi er embossingpoeder overheen en verhit dit 

met de heattool totdat het gesmolten is. Maak een masker voor 

de golven en kleur de lucht roze en blauw met distressinkt. Leg 

het mask stencil erop en ontkleur bepaalde gedeeltes met water. 

Droog dit met keukenpapier. Maak een masker voor de lucht en 

het strand en kleur de golven met blauwe distressinkt. Maskeer 

de golven en kleur het strand met gele distressinkt. Stempel de 

achtergrond met gele distressinkt op het strand.

Kaart in het midden: Kleur de bovenste helft van de kaart 

met blauwe distressinkt en de onderste helft met geel. Laat de 

kleuren in elkaar overlopen. Leg een mask stencil op de lucht en 

ontkleur bepaalde gedeelten met water en een sponsje. Dep dit 

droog met keukenpapier. Leg verschillende mask stencils op het 

strand en maak gedeeltes geel en/of bruin met distressinkt.

Kaart rechts: Stempel met watermerk-inkt schelpen op het 

stempelpapier. Strooi er embossingpoeder overheen en verhit dit 

met de heattool totdat het gesmolten is. Kleur de ondergrond 

blauw en geel met distressinkt. Ontkleur verschillende schelpen 

met de waterpen. Kleur andere schelpen in met verschillende 

kleuren distressinkt en de waterpen. Laat dit drogen.

Afwerking: Verwijder het maskeerpapier en plak de drie 

rechthoeken op bloesemkleurig karton van 8 x 12 cm en crème 

van 8,5 x 12,5 cm. Snijd een hagelwitte strook karton van 28,5 

x 13,5 cm en ril/vouw deze op 9,5 en 19 cm. Vouw de kaart in 

model en plak de afzonderlijke kaarten op. Stempel teksten op 

stempelpapier. Knip ze uit en plak ze op.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0570 (Anja’s 

Verticale vouwmal), 

Stans- en embosapparaat, 

St empels van Tiny: CS0970 

(Achtergrond-Strand), TC0875 

(Strandlopers), 

Tekststempel: CS1007 

(Strand), Ma sk stencils van Tiny: PS9031 (Touw), PS8032 

(Oceaan), PS 8033 (Touwen), Distressinkt: chipped sapphire, 

gathered twigs, spun sugar, Stempelinkt Memento: London fog, 

Papicolor kaartenkarton: narcisgeel (928), nachtblauw (941), 

Alcohol markers

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. Stans de 

verticale vouwmal uit de voorkant van de kaart en vouw de kaart 

in model. Snijd stempelpapier van 12,5 x 12,5 cm en van 5,25 

x 12,5 cm. Kleur de bovenste helft met blauwe en de onderste 

met gele distressinkt. Laat de kleuren in elkaar overlopen. 

Maak met de mask stencils blauwe, gele en bruine vlekken op 

het papier. Spetter wat water op het papier en laat het drogen. 

Snijd stempelpapier van 7,5 cm Ø. Stempel een afbeelding met 

Memento inkt. Kleur de vogels in met markers. Maskeer de vogels 

en kleur de lucht, de zee en het strand met distressinkt. Maak 

de rand van de cirkel blauw. Maak met een mask stencil nog wat 

blauwe vlekken in de lucht. Plak de afbeelding op een gele cirkel 

van 8 cm Ø en dan een grotere nachtblauw. Stempel teksten op 

het gedroogde stempelpapier. Druk de achtergrondstempel af 

met gele distressinkt. Plak het vierkant op geel karton van 13 

x 13 cm en nachtblauw van 13,5 x 13,5 cm en de rechthoek op 

geel karton van 7,75 x 13 cm en nachtblauw van 6,25 x 13,5 cm. 

Plak alle onderdelen op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:

Stempel: TC0876 (Tiny’s 

Ra nd met Poesjes), 

Stempelinkt Memento: 

London fog, Stamp Master: 

LR0009, Stempelpapier: wit, 

Maskeerstencils: PS8028 (Tiny’s Kattenvacht), PS8029 (Tiny’s 

Kattenpootjes), Alcohol-markers, Fineliner: zwart, Kopieer- of 

maskeerpapier

Extra nodig voor deze kaart:

Stempel van Tiny: TC0 874 

(Horizon), Tekststempels: 

CS1024 (Strand), 

Mask stencil van Tiny: PS8032 

(Oceaan), Distressinkt: 

chipped sapphire, tea dye, 

Stempelinkt Memento: London 

fog, Papicolor kaartenkarton: 

narcisgeel (928), nachtblauw (941), Markers

Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 13 x 11 cm en 

stempel er de twee poezen op met Memento stempelinkt. 

Kleur de afbeelding in met markers. Stans/snijd uit kopieer- of 

maskeerpapier een cirkel van ong. 9,5 cm Ø. Bevestig deze op 

het stempelpapier en kleur de cirkel lichtbruin met distressinkt. 

Stempel een zwarte tekst op de cirkel. Maak met behulp van 

maskers en distressinkt wat vlekken en een paar kattenpoten op 

de kaart. Teken met de fi neliner een fantasierand rond de cirkel.

Plak het stempelpapier op een kraft rechthoek van 13,5 x 11,5 

cm, dessinpapier van 14 x 12 cm en een hagelwitte dubbele 

kaart van 15 x 13 cm.

Snijd stempelpapier van 17 x 8,5 cm en maskeer de randen met 

stroken papier van 1,5 cm breed.

Stempel de horizon en de wolken met Memento inkt. Kleur de 

boot, de vuurtoren enz. in met markers. Stempel ze nogmaals 

op maskeerpapier, knip ze uit en maskeer de boot, vuurtoren en 

wolken. Scheur een randje papier af. Maskeer hiermee het strand.

Kleur de lucht en het water met blauwe distressinkt. Maak met 

een masker nog wat vormen in de lucht.

Stempel de tekst op het stempelpapier.

Maskeer de lucht en het water en kleur het strand met gele 

distressinkt.

Verwijder het maskeerpapier en plak het stempelpapier op 

nachtblauw karton van 17,5 x 9 cm, narcisgeel van 18 x 9,5 cm 

en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 19 x 10,5 cm.

Door Rimmie van de Sande

butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Stans- en embosapparaat, Knipvellen: EWK1268 (Très Jolie 1), EWK1269 (Très Jolie 2), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9149 (Do 

what you love), Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Kaartenkarton: geel, groen, oranje (licht en donker), wit, zwart

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkels), CR1469 

(Doodle-Vierkant), Creatables: 

LR0599 (Sierranden), 

Designfolder: DF3431 

(Stippen), Tekststempels: 

CS1019 (Droom)

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkels), CR1468 

(Doodle-Cirkel), Creatables: 

LR0599 (Sierranden), 

Tekststempels: CS1022 (Lente)

Snijd een witte topvouwkaart van 10,5 x 13,5 cm. 

Embos een witte kaart van 9,5 x 13 cm met de designfolder. 

Snijd dessinpapier van 5 x 9 cm en 7,5 x 9 cm. 

Snijd een zwarte strook van 3 x 9,5 cm en stans aan één lange 

zijde een sierrand. Snijd een zwart strookje van 1,5 x 4 cm en 

knip er aan één zijde een hoekje uit. Stans een kleine witte 

cirkel en plak die op een iets grotere zwarte. Stempel een tekst. 

Snijd de afbeelding af op 8 x 8 cm. Stans de benodigde 

onderdelen uit diverse kleuren kaartenkarton. Werk de kaart 

volgens voorbeeld af.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. 

Snijd een vierkant van 12,5 x 12,5 cm uit zwart karton en uit 

dessinpapier. Snijd een zwarte strook van 3 x 12,5 cm en bewerk 

één lange zijde met de sierrand. Snijd twee zwarte strookjes van 

1,5 x 2 cm en sla in één ervan een nietje. Snijd een strookje 

van 2 x 5 cm uit dessinpapier en plak het op 2,3 x 5,3 cm 

zwart karton. Stempel de tekst. Stans de afbeelding uit met een 

cirkelmal en plak deze op een grotere zwarte cirkel. Stans de 

benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton. 

Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.



Extra nodig voor deze kaart: 

Craftables: CR1468 (Doodle-

Cirkel), CR1470 (Sierlijk 

taartkleedje), Tekststempels: 

CS1019 (Droom), Designfolder: 

DF3438 (Hippe hartjes)

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

dessinpapier van 14,5 x 10 cm op. Snijd een zwarte strook van 5 

x 10,5 cm, bewerk deze met de designfolder en sla twee nietjes 

in de linkerbovenhoek. 

Snijd de afbeelding af op 8 x 8 cm en plak deze op zwart karton 

van 8,3 x 8,3 cm. Snijd een zwart strookje van 1 x 2,5 cm en 

een wit strookje van 2 x 5,5 cm, plak de laatste op 2,3 x 5,8 cm 

zwart karton. Stempel de tekst. Stans de benodigde onderdelen 

uit diverse kleuren kaartenkarton. Werk de kaart verder af 

volgens voorbeeld.


