
  The Collection #79

Door Rimmie van de Sande

butterfl ykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:

Creatables: LR0478 (Tropische bladeren), LR0610 (Lelie), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1029 (Mini-labels-Eng), 

Stempelinkt: Versafi ne onyx black, Distressinkt: vintage photo, Kaartenkarton: blauw, geel, grijs, groen (div. tinten), lichtbruin, 

bruin kraft, wit, zwart, Pretty Papers dessinpapier-blocs: PK9148 (Boho summer) en PK9161 (Floral delight), Gelpen: wit

Extra nodig voor de cover 

kaart: 

Collectables: COL1470 (Eline’s 

Alpaca), Craftables: CR1355 

(Gras), Creatables: LR0411 

(Label), Knipvel: AK0071 

(Eline’s Savanne achtergrond)

Extra nodig voor deze kaart: 

Collectables: COL1471 (Eline’s 

Luiaard), Tekststempels: 

CS1022 (Lente), Knipvel: 

AK0070 (Eline’s Tropische 

achtergrond), Enamel dots: 

PL4502 (oranje & groen) 

Snijd van kraft een basiskaart van 10 x 27 cm en ril vouwen 

op 7,5 en 15 cm. Snijd ook een strook van 3,5 x 27 cm en ril 

vouwen op 7,5 en 15 cm. Bekleed de basiskaart met: 7 x 9,5 cm 

(2x) en 5,5 x 11,5 cm oranje dessinpapier en 6,5 x 9 cm (2x) en 

9 x 11 cm uit het knipvel. Plak de grootste achtergrond alleen 

met de zij- en onderkant vast op de basiskaart. Zo ontstaat er 

een pocket voor de label. Stans uit donkergroen kaartenkarton 

drie stroken gras. Snijd ze af op de volgende lengtes: 7,5 

cm (2x) en 12,2 cm en plak ze op de strook. Plak de strook 

daarna met de uiteindes vast op de kaart. Stans de benodigde 

onderdelen uit diverse kleuren kaartenkarton. Bewerk de lelie 

met distressinkt vintage photo. Plak om de bovenkant van de 

grijze label blauw karton van 2 x 2 cm met afgeronde hoeken. 

Stempel een tekst op de mini-label en knoop de label vast. 

Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Snijd een basiskaart van 18 x 25 cm uit vergrijsd kraft en ril 

vouwen op 12 en 13 cm. Neem het patroon over op de kaart. 

Snijd de afbeelding af op 7,5 x 13 cm. Snijd dessinpapier van 

11,5 x 17 cm en snijd uit het midden een rechthoek van 9,5 

x 15 cm, zodat er een kader van 1 cm breed ontstaat. Plak 

op de achterzijde van de voorkant een stuk dessinpapier van 

7,5 x 13 cm. Stans de benodigde fi guren uit diverse kleuren 

kaartenkarton. Bewerk de lelie met distressinkt vintage photo. 

Snijd een strookje vergrijsd kraft van 2,8 x 5 cm en stempel er 

met zwarte inkt een tekst op en plak het op dessinpapier van 

3,6 x 5,5 cm. Werk de kaart af volgens voorbeeld.
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Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 

Stans- en embosapparaat

Extra nodig voor deze kaart:

Collectables: COL1323 

(Bloemenset), Craftables: 

CR1417 (Stansmal-ABC), 

Craftstencil: PS8037 (Fiat 

500), Distressinkt: faded jeans, 

Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7056 (Eline’s Summer picnic), 

Kaartenkarton: kraft, blauw, restjes zwart en lichtgrijs, Gelpen: 

zilver

Teken de Fiat 2x op kraft, gebruik hiervoor de buitenste lijnen. 

Ril een horizontale vouw op één autodak, op 1,5 cm van boven, 

en plak het omgevouwen stukje tegen de andere auto, zodat de 

auto kan staan. Teken de binnenste lijnen op blauw, zwart en 

lichtgrijs karton. Leg het stencil op de blauwe auto en breng 

met een stempelstokje of sponsje distressinkt aan in de smalle 

openingen (zie foto). Kleur de deurgreep en bumpers met een 

zilverkleurige gelpen. Stempel de tekst en plak de letters en 

bloemen op.

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1432 (Kruiden 

& Bladeren), Creatables: 

LR0482 (Horizon Toscane), 

LR0582 (Pinnen-Nummers), 

LR0587 (Klaproos), LR0609 

(Fiat 500), Designfolder Extra: 

DF3452 (Klaprozen), Stempels: 

CS1028 (Mini-labels-NL), 

Knipvel: VK9576 (Travelling), 

Kaartenkarton: ivoor, kraft, groen, Waxkoord, Witte gelpen

Snijd een ivoorkleurige dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak 

er kraft van 14 x 14 cm op. Snijd 2x licht- en 2x donkergroen 

karton van 13,5 x 13,5 cm en ivoor van 13 x 13 cm. 

Stans en embos de benodigde fi guren. Plak de groene 

horizonnen iets verspringend op elkaar. Scheur de bovenrand van 

de geëmboste ivoorkleurige kaart in de vorm van de horizon. 

Stempel een tekst op de labeltjes en knoop er stukjes waxkoord 

aan. Knip/snijd een ivoorkleurige en rode cirkel en plak er de 

cijfers op. Teken met het stencil de kentekenplaat na op een 

restje zwart karton en schrijf er met een witte gelpen een 

kenteken op. Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.



Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1301 

(Tuinbeeld), CR1303 

(Topiary set), CR1355 (Gras), 

Creatables: LR0469 (Klimop), 

LR0610 (Lelie), LR0611 

(Balkon), Distressinkt: picked 

raspberry, Knipvel: VK9577 

(Summer holiday), Pretty 

Papers dessinpapier-bloc: 

PK9160 (Romantic dreams), Kaartenkarton: groen, ivoor, roze, 

Gilding wax: goud, brons

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1472 (Rand-

Around the world), Stempels: 

CS1019 (Droom), CS1028 

(Mini-labels-NL), Distressinkt: 

vintage photo, Knipvellen: 

VK9576 (Travelling), VK9577 

(Summer holiday), Pretty 

Papers dessinpapier-bloc: 

PK9160 (Romantic dreams), 

Kaartenkarton: kraft, Waxkoord

Snijd een groene dubbele kaart van 14 x 14 cm plak er ivoor van 

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

12,5 cm op. Stans en embos de benodigde fi guren. 

Bewerk de potten en het tuinbeeld met gilding wax en beïnkt de 

lelies met distressinkt. Plak alles volgens voorbeeld op de kaart.

Snijd een dubbele kraftkaart van 14,5 x 14,5 cm en geel en lila 

dessinpapier van 14 x 14 cm. Stans de rand met gebouwen aan 

de bovenrand van het voorste blad van de kraftkaart. Leg de 

mal op het lila dessinpapier, teken de vorm met potlood na en 

knip deze uit. Beïnkt de randen van het gele en lila dessinpapier 

en de gestanste rand met distressinkt. Stempel de tekst op het 

gele vierkant en plak het dessinpapier op de kaart. Knip/snijd 

de afbeeldingen uit, plak ze op kraft en knip/snijd ze iets groter 

uit. Bevestig de afbeelding met de Eiffeltoren met foamtape 

op de kaart. Stans het labeltje uit lila dessinpapier en kraft. 

Stempel de tekst en plak de labeltjes iets versprongen op elkaar. 

Knoop er een stukje waxkoord aan.

Door Marleen van der Most

handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 

Collectables by Marleen: COL1469 (Fruit), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Memento: lady bug (300), new sprout (704), peanut 

brittle (802), tangelo (200), Versa Magic: spring pansy (35), petunia (36) en Versa Mark transparant, Embossingpoeder Stampendous: 

white EP100, Heat tool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic dreams), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: grijs 

(322) en groen (328), Original: hagelwit (930) en sering (937), Overig kaartenkarton: lichtgeel, lichtrood, lichtoranje

Extra nodig voor deze kaart:

Tekststempels van Marleen: 

CS1031 (Fruitastic), 

Designfolder: DF3456 

(Marjoleine’s Strepen), Paper 

distresser, Kant

Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1352 

(Basisvormen-Labels), 

Tekststempels van Marleen: 

CS1030 (Fris en Fruitig), 

Craftstencil van Marleen: 

PS8038 (Fruitmand), 

Papicolor kaartenkarton 

Original: nootbruin (939), 

Spiegelkarton: CA3135 (zilver), Waxkoord: wit

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm, kraft 

van 13 x 13 cm, dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en hagelwit 

van 11,5 x 11,5 cm. Embos de strepen erin met de designfolder 

en bewerk de randen van het gele dessinpapier met een 

paper distresser. Plak de laagjes op elkaar. Snijd een strook 

dessinpapier van 13,5 x 2,5 cm, bestempel met een tekst, 

bewerk met embossingpoeder en een heattool en plak op met 

een randje kant erlangs. Stans de verschillende vruchten uit, 

bewerk ze met inkt en plak op. 

Teken de buitenste lijnen van het mandje om op hagelwit 

karton. Teken het mandje 2x: 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. 

Knip beide uit. Neem het mandje in spiegelbeeld en maak op ca. 

6 cm van de bovenkant van het hengsel een rillijn en vouw om. 

Plak dit gedeelte tegen de voorkant vast. De mand/kaart kan 

nu rechtop blijven staan. Teken de voorkant (het kleedje en het 

deel eronder) van het mandje om op hagelwit karton en plak op 

de basiskaart met 3D-tape, zo kun je later het fruit erin stoppen 

door het er een klein stukje achter te schuiven. Gebruik voor 

het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. Teken deze 

om aan de achterkant van het papier en/of dessinpapier. Vergeet 

hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 

spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. Stans de 

verschillende vruchten uit, bewerk ze met inkt, plak in elkaar en 

in/voor het mandje. Werk de kaart af met een labeltje met tekst 

en een strik van waxkoord.



Extra nodig voor deze kaart:

Designfolder: DF3456 

(Marjoleine’s Strepen), 

Stempels: MZ1901 

(Marjoleine’s Rozen) 

Stempel het kader, vier rozen, vijf blaadjes en een banier op 

aquarelpapier. Stempel een tekst op de banier.

Knip de onderdelen uit en kleur de afbeeldingen in. Maak 

spetters binnen het kader.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,2 x 13,2 cm en embos de 

voorkant van de kaart met de designfolder.

Door Marjolein Zweed

marjoleinesblog.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor de witte kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempel: MZ1904 (Marjoleine’s Tekstbaniers-NL), Stempelinkt: Archival jet black, Ecoline brushpennen: 

bronsgroen (657), okergeel (227), donker-ultramarijn (506), Aquarelpapier (Crafter’s Companion), Waterpenseel

Algemene werkwijze:

- Stempel met zwarte stempelinkt. 

- Knip de afbeeldingen uit met een klein randje eromheen. 

- Doe een beetje inkt op een stukje plastic en laat er een druppeltje water in vallen. Kleur met deze inkt de stempelafdrukken in. 

- Maak spetters door voldoende inkt op het penseel te doen en erop te tikken. 

- Plak de onderdelen met 3D-kit of foamtape op de kaart.

Materialen gebruikt voor de blauwe kaarten:

Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Archival cobalt, Aquarelpapier (Crafter’s Companion), Papicolor kaartenkarton Original: blauw 

(955), Crafttape non-permanent: LR0010 (roze), Kladpapier/printpapier/Post-it velletjes, Witte gelpen 

Maskeren:

- Stempel de bloemetjes eerst op blauw karton. Stempel ze daarna op een stukje papier en knip ze uit. 

- Leg de uitgeknipte bloemen op de gestempelde bloemen en zet ze vast met een stukje crafttape. 

- Stempel het kader of de banier met tekst op (en over) het papiertje. Als je het papiertje weghaalt, heb je niet door de bloemen 

heen gestempeld.

Extra nodig voor deze kaart:

Stempels: MZ1903 

(Marjoleine’s Madeliefjes)

Stempel het kader, een margriet en twee blaadjes op 

aquarelpapier en knip ze uit. Stempel een vlinder en tekst 

binnen het kader.

Kleur de afbeeldingen in en maak spetters binnen het kader.

Plak de kaart op een witte dubbele kaart van 10,5 x 15 cm.

Extra nodig voor deze kaart:

Stempel: MZ1904 (Marjoleine’s 

Tekstbaniers-NL), Wit koord

Stempel het kader met een bloemenhoek, een banier met 

bloemen en een labeltje op blauw karton. Knip ze uit met een 

klein blauw randje eromheen.

Stempel een bloemetje op het labeltje en teken witte accenten.

Snijd een blauwe dubbele kaart van 15 x 10,5 cm.

Plak wit aquarelpapier van 8,5 x 8,5 cm en het kader plat op de 

kaart. Plak de banier met 3D-kit of foamtape op.

Strik koord om de kaart en rijg daar ook het labeltje aan. Zet het 

labeltje vast met 3D-kit of foamtape.



Extra nodig voor deze kaart:

Designfolder: DF3455 

(Stippen), Stempel: MZ1902 

(Marjoleine‘s Anemonen) 

Stempel het kader, drie anemonen, drie blaadjes en een vlaggetje 

op blauw karton. Knip ze uit met een klein blauw randje 

eromheen. Stempel twee vlinders binnen het kader en teken 

witte accenten. Snijd een dubbele kaart van 13,2 x 13,2 cm uit 

aquarelpapier. Embos de voorkant met de designfolder.

Plak het kader plat op de kaart en de anemonen, blaadjes en het 

vlaggetje met 3D-kit of foamtape.

Embos streepjes op de rechterbinnenzijde. Maak het dessinpapier 

op maat met behulp van de mal, snijd er rondom 2,5 mm af. 

Stans en embos de kleine mal. Gebruik de mal met stiksteekjes 

om de afbeelding uit te stansen. Stans de lelie uit een 

restje vellum en bewerk met inkt. Zet wat streepjes met een 

kleurpotlood. Stans de blaadjes en bewerk met inkt. 

Plak alles op de kaart en breng een vleugje glitter aan op de 

bloem en blaadjes. Werk de kaart af.

Snijd ijsblauw karton op maat voor de rechterbinnenzijde en 

embos de stipjes. Plak het karton op de kaart met een beetje lijm 

langs de vouw. Stans het grote ovaal, de zilverkleurige rand en de 

afbeelding uit met de mallen. Plak de laagjes op elkaar. 

Stans de kerstster uit een restje vellum. Breng er een vleugje 

glitter op aan. Werk de kaart af.

Door Anja van Laar

anjavanlaar.blogspot.com

Gebruikte materialen:

Creatables Anja’s Omklapmallen: LR0607 (Ovaal), LR0608 (Rechthoek), LR0571 (Vierkant, takje gebruikt) en Creatables: LR0610 

(Lelie), LR0435 (Petra’s Poinsettia), Designfolders van Marjoleine: DF3455 (Stippen), DF3456 (Strepen), Stempelinkt: Versa Magic: red 

brick, Niagara Mist en Memento olive grove, Stans- en embosapparaat, Knipvellen: VK9577 (Deuren), VK9578 (Vogels), Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic dreams), Kaartenkarton: wit, ijsblauw, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Restje vellum, Enamel 

dots: PL4514 (dew drops), PL4515 (sneeuw en ijs), Glitter gloss (Nuvo)

Algemene werkwijze:

Snijd een witte dubbele kaart van 14 x 14 cm. Leg de basismal aan de linkerbinnenzijde; het halve ovaal of de rechthoek die wordt 

uitgesneden komt rechts. Stans de vorm uit en vouw de helft van de kaart naar links.




