
  The Collection #78

Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Collectables van Marleen: COL1467 (Zeemeermin), COL1468 (Zeeleven), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1025 

(Zeemeerminteksten van Marleen), Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder Stampendous: wit EP100, Papicolor 

kaartenkarton: Recycled kraft purper (327), Original: ravenzwart (901), anjerwit (903), lila (914), lichtroze (923), karamel (926), 

crème (927), hagelwit (930), sering (937), nootbruin (939), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea sparkle by Marleen), 

Enamel dots: PL4515 (sneeuw & ijs), Plakparels: CA3132 (wit), Kleurpotloden: Derwent coloursoft C200 (bright pink), Derwent 

coloursoft C500 (lichen green), Gelpen: wit

Extra nodig voor de cover 

kaart: 

Designfolder: DF3448 

(Zeeschelpen), Papicolor 

kaartenkarton Original: 

azuurblauw (904), turkoois 

(932), babyroze (959), 

Lichtgroen karton, Paper 

distresser, Plaksteentje: roze

Extra nodig voor deze kaart: 

Craftables: CR1331 

(Basisvormen-Cirkels), 

CR1360 (Basisvormen met 

stiksteken-Cirkels), Creatables: 

LR0601 (Rand-Zeeschelpen), 

Stempelinkt VersaMagic: spring 

pansy (GD-35), sea breeze (GD-

37), Papicolor kaartenkarton 

Original: donkerbruin (938), 

Plaksteentje: paars

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm, dessinpapier 

van 14,5 x 14,5 cm en hagelwit van 13,5 x 13,5 cm. Embos de 

laatste kaart met de designfolder en bewerk de randen met een 

paper distresser. Plak de laagjes op elkaar. 

Snijd een strook dessinpapier van 15 x 6,5 cm, azuurblauw van 

10,8 x 8,7 cm en dessinpapier van 10,3 x 8,2 cm. Plak de laagjes 

op elkaar en het geheel met 3D-tape op de kaart. 

Stans de verschillende onderdelen van de zeemeermin, de 

schildpad, het koraal e.d. uit en plak ze in elkaar op de kaart. 

Teken met het potlood (C500) een neusje op het gezichtje van 

de zeemeermin en maak bij haar en de schildpad de wangetjes 

roze met het andere potlood (C200). 

Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, sering van 

14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm. Bewerk de randen 

van de laatste kaart met een paper distresser. Stans de rand met 

schelpen uit hagelwit en bewerk met inkt. Teken de ronding 

van de mal over op sering, knip uit en plak onder de schelpen. 

Plak de laagjes op elkaar met de schelpenrand ertussen. Snijd 

een strook dessinpapier van 15 x 3,5 cm en plak op. Stans de 

grootste gladde cirkel uit hagelwit en de grootste met stiksteken 

uit dessinpapier. Plak op elkaar en met 3D-tape op de kaart. 

Stans de verschillende onderdelen van de zeemeermin, het visje, 

het zeeplantje e.d. uit en plak in elkaar op de kaart. Teken 

met het potlood (C500) een neusje op het gezichtje van de 

zeemeermin en maak bij haar en het visje de wangetjes roze 

met het andere potlood (C200). Werk de kaart verder af volgens 

voorbeeld.

Materialen gebruikt het 

label: 

Collectables: COL1443 

(Giftwrapping-Karin’s Vogel, 

Harten & Tag), Collectables 

van Marleen: COL1467 

(Zeemeermin) en COL1468 

(Zeeleven), Craftables: 

CR1352 (Basisvormen-

Labels), Tekststempels van 

Marleen: CS1025 (Mermaid 

sentiments), Stempelinkt: 

Versamark, Embossingpoeder: 

Stampendous white EP100, 

Stans een label uit hagelwit karton. Kies dessinpapier en teken 

de binnenkant van het label met potlood om op de achterkant. 

Knip uit en plak op het label. Knip en scheur een strook 

dessinpapier van 10 x 4 cm, stans de onderkant van het label 

hieruit en plak het op. Stans de verschillende onderdelen van de 

zeemeermin, het zeeplantje e.d. uit en plak ze in elkaar op de 

kaart. Teken met het potlood (C500) een neusje op het gezichtje 

van de zeemeermin en maak haar wangetjes roze met het 

andere potlood (C200). Werk de kaart verder af met een tekstje, 

plakpareltjes, enamel dots en een plaksteentje.



Door Sigrid Klingenberg

sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Tekststempels: CS0994 (Carpe Diem), Stamp master: LR0009, Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: zwart (901), 

hagelwit (930), Stempelpapier: wit, Kopieerpapier/kladpapier of maskeerpapier

Extra nodig voor deze kaart:

S ilhouetstempels: CS1027 

(Parijs), Mask stencils: PS8035 

(Mozaïektegels), PS8036 

(Gebroken tegels), Distress 

oxide inkt: antique linen, 

bundled sage, worn lipstick, 

Papicolor kaartenkarton 

Original: babyroze (959), Craft 

sheet, Heat tool

Extra nodig voor deze kaart:

Silhouetstempels: CS1027 

(Parijs), Stempels: CS0995 

(Postset), Mask stencils: 

PS8035 (Mozaïektegels), 

PS8036 (Gebroken tegels), 

Distressinkt: aged mahogany, 

fi red brick, festive berries, 

Stempelinkt Memento: rhubarb 

stalk, Papicolor kaartenkarton 

Original: rood (918), Sponsje + 

keukenpapier

Extra nodig voor deze kaart:

Silhouetstemp els: CS1026 

(Oceaan), Distress oxide inkt: 

cracked pistachio, mermaid 

lagoon, peacock feathers, 

Stempelinkt: blauw en groen, 

Papicolor kaartenkarton 

Original: turkoois (966), Craft 

sheet, Heat tool

Snijd stempelpapier van 13,5 x 10,5 cm. D ruk de verschillende 

kleuren distress oxide inkt een paar keer op een craft sheet en 

besproei dit met water, zodat er grote en kleine druppels inkt 

ontstaan. Haal hier het stempelpapier doorheen. Droog het met 

een heat tool. Haal het papier daarna nog een paar keer door de 

inkt of druk het papier op de inkt. Droog het telkens tussendoor 

zodat er steeds nieuwe lagen met vlekken ontstaan. Laat het 

stempelpapier goed drogen. Gebruik de masks en distress oxide 

inkten om verschillende vormen op het papier aan te brengen.

Stempel de afbeelding en tekst met zwarte inkt.

Plak het stempelpapier daarna op zwart karton van 14 x 11 

cm, babyroze van 14,5 x 11,5 cm en tot slot op een hagelwitte 

dubbele kaart van 16,5 x 13,5 cm.

Snijd stempelpapier van 10 x 10 cm. Snijd uit maskeerpapier 

twee stroken van 10 x 2,25 cm en plak deze aan de boven- en 

onderkant van het stempelpapier. Kleur het middengedeelte 

van het stempelpapier met de rode distressinkten. Stempel aan 

de onderrand van het gekleurde gedeelte de skyline van Parijs 

met Memento inkt. Laat dit drogen. Breng met een mask en 

aged mahogany distressinkt in de onderste hoeken wat vormen 

aan. Breng met een mask en wat water in de bovenste hoeken 

andere vormen aan. Dit doe je door een sponsje een beetje nat 

te maken. Leg de mask op het gekleurde gedeelte en dep dan 

voorzichtig op de openingen. Met keukenpapier droogdeppen en 

dit goed laten drogen. Haal het maskeerpapier eraf en stempel 

de afbeeldingen en tekst met zwarte stempelinkt. Druk de 

poststempel af met rode Memento inkt. Plak het stempelpapier 

op zwart karton van 10,5 x 10,5 cm, daarna op rood van 11 x 11 

cm en tot slot op een hagelwitte dubbele kaart van 13 x 13 cm.

Snijd stempelpapier van 9,5 x 13,5 cm. Druk de verschillende 

kleuren distress oxide inkt een paar keer op een craft sheet en 

besproei dit met water, zodat er grote en kleine druppels inkt 

ontstaan. Haal hier het stempelpapier doorheen. Droog het 

met een heat tool. Haal het papier daarna nog een paar keer 

door de inkt of druk het papier op de inkt. Droog het telkens 

tussendoor zodat er steeds nieuwe lagen met vlekken ontstaan. 

Laat het stempelpapier goed drogen. Stempel met peacock 

feathers distress oxide inkt aan de boven- en onderkant van het 

stempelpapier de grootste waterplanten.

Stempel met verschillende kleuren blauwe en groene stempelinkt 

Heat tool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea sparkle 

by Marleen), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), 

azuurblauw (904), felroze (912), karamel (926), hagelwit (930), 

turkoois (932), sering (937), babyroze (959), Glitterkarton: 

turkoois, Derwent coloursoft C200 (bright pink), Derwent 

coloursoft C500 (Lichen green), Enamel dots: PL4515 (sneeuw 

en ijs), Gelpen: wit, Halve plakparels: CA3132 (wit), Kant, Lint: 

JU0950 (sweet colors),  Waxkoord: roze(Sea sparkle by Marleen), 

Papicolor card Original: raven black (901), azure blue (904), 

bright pink (912), caramel (926), pearly white (930), turquoise 

(932), mauve (937), baby pink (959), Glitter card: turquoise, 

Derwent coloursoft C200 (bright pink), Derwent coloursoft 

C500 (Lichen green), Enamel dots: PL4515 (snow & ice), Gel 

pen: white, Flat-backed adhesive pearls: CA3132 (white), Lace, 

Ribbon: JU0950 (sweet colors), Wax cord: pink



Door Rimmie van de Sande

butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Craftables: CR1333 (Basisvormen-Cirkels), Creatables: LR0603 (Vlag), Stans- en embosapparaat, Craft stencil: PS8034 (Postkaart), 

Stempelinkt: Memento grey fl annel, Versafi ne onyx black, Versacraft wit, Knipvel: VK9576 (Traveling), Pretty Papers dessinpapier-

blocs: PK9147 (Beary cute), PK9157 (Soft pastels), Kaartenkarton: blauw, bruin, goud, groen, kraft, oranje, rood, wit, zwart

Extra nodig voor deze kaart:

S ilhouetstempels: Craftables: 

CR1409 (Visnet), CR1471 

(Stansmal-Vliegtuigen), 

Creatables: LR0542 (Koffer), 

LR0605 (Fotocamera), LR0606 

(Wereldbol), Design folder: 

DF3453 (Linnen), Stempels: 

CS0994 (Carpe diem), 

Distressinkt: vintage photo, Nietapparaat

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0353 (Huisjes-

Horizon), LR0545 (Bladeren-

Zonnebloem), LR0546 

(Anja’s Bloemenset), LR0605 

(Filmstrip), Stempels: 

CS0994 (Carpe diem), CS0995 

(Airmail), Distressinkt: 

Victorian velvet, Enamel dots: 

PL4512 (roze en geel)

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1222 (Toren van 

Pisa), CR1391 (Basisvormen-

Tickets), CR1467 (Ovaal), 

Creatables: LR0330 (Auto), 

LR0365 (IJsje), LR0604 

(Filmstrip), Stempels: 

CS0994 (Carpe diem), CS0995 

(Airmail), Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9109 

(Kraft) 

Distressinkt: walnut stain, salty ocean en black soot     

Leg het postkaartstencil op wit karton, trek de buitenste lijn 

over en knip uit. Leg het postkaartstencil daarna op vergrijsd 

kraft, trek de buitenste lijn van de rechthoek over en knip uit. 

Leg het stencil vervolgens op dessinpapier en trek het binnenste 

lijntje van de rechthoek over. Knip iets kleiner uit. Snijd een 

strook van 6 x 15 cm uit dessinpapier met houtmotief. 

Bewerk lichtbruin karton van 7 x 8 cm met de design folder. 

Bewerk de randjes met distressinkt vintage photo. Snijd 2 x 

3,5 cm dessinpapier en sla er een nietje in. Snijd 2,2 x 3,2 

cm wit karton en stempel er met Versafi ne een tekst op. Stans 

de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton. Stans de 

afbeelding uit met een iets kleinere cirkel. De camera is bewerkt 

met Versacraft. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Neem het patroon over op wit karton van 13,5 x 26,6 cm. Snijd-, 

ril en vouw de kaart. Snijd dessinpapier van: 6 x 10 cm, 3 x 13 

cm, 3 x 9,5 cm (2x) en 3 x 3 cm (2x) en bekleed hiermee de 

kaart. Snijd 1,2 x 13,5 cm wit karton en stempel hierop met 

Memento inkt een tekst. Leg het postkaartstencil op wit karton, 

trek het buitenste lijntje van de kleinste postkaart over en knip 

uit. Leg het stencil daarna op dessinpapier, trek de buitenste 

lijn van de rechthoek over en knip uit. Maak met Memento een 

afdruk van de poststempel. Stans de benodigde onderdelen 

uit diverse kleuren karton. Bewerk de bloem met distressinkt 

Victorian velvet. Stans de afbeelding uit met een iets kleinere 

cirkel. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Neem het labelpatroon 2x over op kraft. Ril één label op 

ongeveer 1/3 van de breedte en plak het bovenste deel vast aan 

de andere label. Snijd een kleiner label van 11,6 x 19,6 cm. Leg 

het dessinpapier op de label, draai de gehele label om en trek de 

schuine lijnen over, snijd ze vervolgens iets kleiner af.

Leg het postkaartstencil op kraft en trek de buitenste lijn over 

en knip uit (2x middel, 1x klein). Leg het postkaartstencil 

daarna op dessinpapier, trek de buitenste lijn van de rechthoek 

over en knip uit. Bewerk de middelgrote postkaarten met de 

postzegelstempels en gebruik daarvoor distressinkt. 

Snijd dessinpapier van 2 x 5,5 cm, stempel hierop de tekst met 

Versafi ne. Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren 

karton. Stempel met Versafi ne een tekst op de ticket. Bewerk de 

auto met distressinkt salty ocean en black soot. Vouw het ovaal 

dubbel en bevestig het bovenaan de label. 

Stans de afbeelding uit met een iets kleinere cirkel. 

Werk de label verder af volgens voorbeeld.

planten en de tekst. Stempel de zeemeerminnen en zeedieren 

met zwarte inkt. Plak het stempelpapier op zwart karton van 10 

x 14 cm, dan op babyroze van 10,5 x 14,5 cm en tot slot op een 

hagelwitte dubbele kaart van 12,5 x 16,5 cm.
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Door Tineke van der Linden

tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 

Stans- en embosapparaat, Craftables van Tiny: CR1409 (Visnet), CR1410 (Vuurtoren), Creatables: LR0470 (Anja’s Frilly square, takje 

gebruikt), Creatables van Tiny: LR0595 (Zeemeeuwen), LR0596 (Strandlopers), LR0597 (Steiger), Distressinkt: picket fence, rusty 

hinge, black soot, hickory smoke, gathered twigs, walnut stain, pumice stone, Pretty Paper dessinpapier-bloc: PK9156 (Sea breeze), 

Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), legergroen ( 954), nachtblauw (941) en kerstrood (943), Recycled kraft bruin 

(323), Knipvel: EWK1259 (Sea breeze), Zwarte stift

Algemene werkwijze: 

Breng de witte zeemeeuwen op kleur met distressinkt hickory smoke en rusty hinge en de witte strandlopers met distressinkt 

gathered twigs, black soot en een zwarte stift. Alle donkere kleuren met geëmboste delen zijn bewerkt met distressinkt picket fence 

en het kraft met walnut stain. Het anker is uit zwart kraft gestanst en met Inka gold zilver op kleur gebracht.

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0600 (Golven), 

LR0602 (Pinnen-Zeeschelpen), 

Design folder: DF3436 

(Oceaanzicht), Papicolor 

kaartenkarton Original: 

babyblauw (956)

Extra nodig voor deze kaart:

Creatables: LR0485 (Petra’s 

Ovaal & Hoeken), LR0532 

(Nautische set, anker 

gebruikt), LR0594 (Tiny’s 

Boten), LR0601 (Rand-

Zeeschelpen), Design folder: 

DF3448 (Zeeschelpen), 

Papicolor Recycled kraft: zwart 

(324), Inka gold: zilver, Paper 

distresser, Waxkoord

Snijd een rode topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd wit karton 

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

Snijd een strook dessinpapier van 14 x 7,5 cm en bewerk de 

randen met een paper distresser. 

Stans/knip een rode cirkel en bewerk deze met de design folder. 

Plak de uitgeknipte afbeelding op. 

Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton.

Plak de golven verspringend op elkaar. 

Snijd een nachtblauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm en 

dessinpapier van 14 x 14 cm. Embos een witte kaart van 13 x 13 

cm met de designfolder. Bewerk de randen van het dessinpapier 

en het witte karton met een paper distresser. Stans een 

hagelwit ovaal, plak de afbeelding erachter en plak het ovaal op 

nachtblauw karton. Stans de vuurtoren en boot uit kerstrood, 

de steiger, schelpenrand en het visnet uit bruin kraft, het takje 

uit legergroen, het anker uit zwart kraft, de zeemeeuwen en 

strandlopers uit hagelwit karton. 

Plak de schelpenrand tussen de kaart en het witte karton. 

Maak het anker met waxkoord aan de steiger vast.



Extra nodig voor deze kaart:

Kaartenkarton: zwart, 

Pretty Papers dessinpapier-

bloc: PK9147 (Aqua Color), 

Foamtape, Mica

Bewerk fl uweelpapier met waterverf en laat het drogen. 

Snijd een basiskaart van 14 x 29 cm en ril deze op 14,5 cm. 

Gebruik een vouwbeen voor een mooie scherpe vouwlijn. 

Snijd zwart karton van 13,8 x 14,3 cm en plak het op de 

basiskaart. Stans de letters uit zwart karton.

Snijd vijf smalle strookjes dessinpapier van 13,5 x 1 cm. 

Embos het voorbewerkte fl uweelpapier met de designfolder en 

snijd het af op 13,5 x 14 cm (let op dat de streepjes horizontaal 

lopen). Plak dit op het zwarte karton. 

Snijd vijftien stukjes mica van 2 x 2,5 cm. Plak hier de 

uitgestanste letters op. Plak vijf smalle strookjes foamtape van 

13,5 cm lang op de bovenzijde, onderzijde en drie stuks verdeeld 

over het midden. Plak het mica met de letters mooi uitgelijnd, 

waar je ze wilt hebben. Bevestig vervolgens de vijf smalle 

strookjes dessinpapier op de strookjes foamtape om die mooi af 

te werken. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Door Miriam de Vos

postenkadootje.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 

Stans- en embosapparaat, Designfolder Extra: DF3454 (Letterbord), Stans- en embosapparaat, Snijmachine, Fluweelpapier: wit, 

Crafttape: LR0014 (dubbelzijdig, 10 cm breed), Lijm: roller/multi medium matte, Vouwbeen, Waterverf: pastel dreams

Letterstickers maken

Plak stroken breed dubbelzijdig crafttape aan de achterkant van het karton waar de letters uitgestanst gaan worden. Stans het 

alfabet uit en verwijder de beschermlaag van de letters die je nodig hebt. Bewaar de andere letters voor een volgend project.

Als je slechts een beperkt aantal letters nodig hebt en/of juist meer dezelfde letters, dan kun je een kleiner stukje karton met 

crafttape beplakken en dat onder/op de uit te stansen letter(s) leggen. Zet karton en stans eventueel met verwijderbaar tape aan 

elkaar vast tijdens het stansen.

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables van Marleen: CR1464 

(Plantjes), Embossingpoeder: 

white pearl (Wow), Heat tool, 

Watermerk-inkt: Versamark 

Bewerk fl uweelpapier met waterverf en laat het drogen. Bewerk 

nog een stuk fl uweelpapier met verschillende kleurtjes waterverf 

voor de plantjes en potjes. Snijd een basiskaart van 21,4 x 30 

cm en ril deze op 10,7 cm. Stans het voorbewerkte fl uweelpapier 

met de snijmal voor de rand en embos vervolgens het 

binnengedeelte (let op dat de streepjes horizontaal lopen). Plak 

het fl uweelpapier op de kaart. Gebruik foamtape voor de rand. 

S tans de letters uit fl uweelpapier en pak ze op. Stans de potjes 

en plantjes. Stempel met Versamark een hartje op een potje 

en bewerk het met embossingpoeder en een heat tool. Werk de 

kaart af volgens voorbeeld.


