
The Collection #80

Door Alie de Blieck
www.facebook.com/pg/AliedeBlieckKaarten
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1476 (Ponsmal Hulst), Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), mosgroen (951) en 
kerstrood (943), Dubbelzijdig plakband
 
Een schudvenster (Shaker doily) maken
Stans het kader voor het schudvenster. Plak aan de achterkant dubbelzijdig plakband langs de opening. Bevestig het kader om het 
schudvenster. Leg de kaart daarna ondersteboven neer, breng langs de binnen- en buitenrand dubbelzijdig plakband aan. Zorg ervoor 
dat de rand van het schudvenster helemaal met tape bedekt is, anders valt de schudsneeuw er later uit. Strooi schudsneeuw in het 
venster en verwijder de beschermlaag van het plakband. Plak het ruim uitgeknipte plaatje met de goede kant naar beneden op het 
schudvenster.

Extra voor de coverkaart:
Craftables: CR1474 (Shaker 
doily-Rond), Creatables: 
LR0612 (Vouwmal-Kerstboom), 
LR0613 (Vouwmal-Poort), 
LR0392 (IJspegels), Knipvel: 
EWK1270 (Cozy Christmas), 
Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9158 (Floral dream), 
Sneeuwpapier: CA3104, 
Schudvenster: LR0025 (rond), 
Schudsneeuw: LR0028

Extra voor deze kaart:
Craftables: CR1475 (Shaker 
doily-Square), Creatables: 
LR0612 (Vouwmal-Kerstboom), 
LR0615 (Hertenfamilie), 
LR 0444 (Horizon-Bomen), 
Knipvel: EWK1271 (Cozy 
Christmas), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9158 
(Floral dream), Papicolor 
kaartenkarton: nootbruin 
(939), Schudvenster: LR0024 
(vierkant), Schudsneeuw: 
LR0028, Gesso, Viltstift: rood

Snijd een hagelwitte strook van 17 x 15 cm. Ril aan weerszijden 
een bergvouw op 2,5 cm en een dalvouw op 5 cm. Het 
middengedeelte wordt 12 cm breed. Plak er dessinpapier op. 
Vouw de kaart in model. Maak de Shaker doily en plak het op 
de kaart. Knip het roodborstje nog een keer uit het knipvel en 
plak het aan de buitenkant van de Shaker doily met een klein 
stukje foamtape onder het staartje. Stans een hagelwitte poort 
en zet de zijkanten op het omgevouwen strookje vast. Stans uit 
sneeuwpapier een rij ijspegels en plak die langs de bovenrand. 
Plak twee mosgroene kerstbomen aan weerszijden achter de 
kaart. Versier het hek met uitgestanste hulstblaadjes met rode 
besjes.

Stans een hagelwitte strook van 24 x 14,7 cm. Ril aan 
weerszijden een dalvouw op 6 cm. Het middendeel is 12 cm. Plak 
dessinpapier op de drie kaartdelen. Vouw de kaart in model. 
Stans twee mosgroene kerstbomen en plakken ze achter de 
zijkanten van de kaart. Maak de Shaker doily en plak het op de 
kaart. Stans uit mosgroen twee rijen bomen en uit nootbruin 
de hertenfamilie. Plak de delen op de kaart en breng er wat 
gesso op aan. Werk de kaart af met witte hulstblaadjes en kleur 
de besjes met een rode viltstift. Plak aan de achterkant van de 
zijflappen een mooi stukje dessinpapier.



Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Algemene werkwijze:
Plak dubbelzijdig plakband op beide zijden van het venster. Plak een afbeelding op een stukje karton dat iets groter is dan het 
venster. Leg het venster met de goede kant naar beneden. Strooi schudsneeuw en gestanste sterren of sneeuwvlokjes in het venster. 
Plak de afbeelding (met de goede kant naar beneden) tegen de achterkant van het venster aan. Verwerk het venster in de 
kaart volgens voorbeeld. Stans de delen voor de amaryllis uit hagelwit karton, de natuurlijke ster uit mosgroen en de hulst uit 
dennengroen en rood karton. Plak achter de bloementoef een stukje touw en in het hart van de bloem een plakparel. 
Stempel de tekst met zwarte inkt op hagelwit karton, knip er een banier van en mat deze op dessinpapier. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0551 (Natuurlijke ster), Craftables: CR1476 (Pons  mal-Hulst), Stans- en embosapparaat, Knipvel: VK9580 (Christmas 
forest), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9159 (Swedish winter), Papicolor kaartenkarton Original: rood (918), hagelwit (930), 
dennengroen (950), mosgroen (951) en Recycled kraft grijs (322), Schudsneeuw: LR0028, Touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1335 (Stansmal-
Sneeuwvlokken), CR1361 
(Rand met stiksteken-Wolken 
en Golven), CR1475 (Shaker 
doily-Vierkant), Creatables: 
LR0556 (Bomen in het 
bos), Designfolder: DF3420 
(IJskristallen), Tekststempels: 
CS1009 (Happy Holidays), 

Stempelinkt Archival: jet black, Schudvenster: LR0024 
(Vierkant), Glitterpapier: CA3122 (zilver)

Snijd uit grijs kraft een topvouwkaart van 14 x 14 cm. Snijd 
dessinpapier van 13,25 x 13,25 cm en mat op hagelwit. 
Embos hagelwit karton van 12,75 x 12,75 cm met de 
designfolder. Stans uit dessinpapier een sierlijke rand. Zet het 
venster in elkaar. Stans de wolken met stiksteken tweemaal uit 
hagelwit karton, snijd een opening ter grootte van het vierkant, 
plak de andere strook verspringend op de kaart. 
Stans de bomen tweemaal uit hagelwit en eenmaal uit mosgroen 
karton. Stempel de tekst en knoop er een touwtje om. 
Stans de natuurlijke ster uit mosgroen en de hulst uit rood en 
dennengroen karton. Versier de kaart met gestanste sterretjes.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1321 (Stansmal-
Sterren), CR1474 (Shaker 
doily-Cirkel), Creatables: 
LR0539 (Petra’s Amaryllis), 
Tekststempels: CS1009 (Happy 
Holidays), Stempelinkt 
Archival: jet black, 
Schudvenster: LR0025 (Cirkel), 
Decoratiepapier: CA3127 

(zilver), Enamel dots: PL4509 (Christmas)

Snijd van grijs kraft een topvouwkaart van 14 x 14 cm. 
Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en driemaal van 12,5 x 12,5 
cm, mat het grootste vierkant op hagelwit karton. Plak twee 
vierkanten verspringend op elkaar. Maak in één vierkant een 
venster. Stans de ronde doily uit hagelwit karton. 
Stans de bloementoef tweemaal. Stempel de tekst en werk de 
kaart af met gestanste sterren.

Extra voor deze kaart:
Creatables: LR0613 (Vouwmal-
Poort), LR0458 (Petra’s 
Vierkant met nest en vogel), 
LR0437 (Petra’s takjesset), 
Knipvel: EWK1271 (Cozy 
Christmas), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9158 
(Floral dream), Papicolor 
kaartenkarton: nootbruin 

(939), Gesso, Schudvenster: LR0024 (vierkant), Schudsneeuw: 
LR0028

Snijd een hagelwitte enkele kaart van 14 x 14 cm. Plak er 
dessinpapier op dat rondom iets kleiner is. Stans het vierkante 
kader uit hagelwit karton. Plak er mosgoen karton en een plaatje 
achter. Stans een hagelwitte poort en bevestig die aan de kaart, 
zodat de kaart kan staan als de poort geopend is. Werk de kaart 
af met hulstblaadjes en bruine zaaddozen van LR0437.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1477 (Stansmal-Kersenbloesem), Stans- en embosapparaat, Stempelhulp: LR0009,  
Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Stempelpapier wit, Zwarte 3D-tape: LR0027 (2 mm dik)

Extra nodig voor deze kaart: 
Silhouetstempels: CS1033 
(Kersenbloesem-Japan), 
Distressinkt: aged mahogany, 
festive berries, fired brick, 
gathered twigs, Papicolor 
kaartenkarton: zwart (901), 
rood (918), Maskeerpapier/
kopieerpapier/kladpapier, 
Fineliner: zwart 

Extra nodig voor deze kaart: 
Designfolder Extra: DF3446 
(Bloemen), Silhouetstempels: 
CS1032 (Summer romance), 
Maskstencil: PS8033 (Spetters), 
Distressinkt: blueprint sketch, 
mermaid lagoon, twisted 
citron, squeezed lemonade, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: grasgroen (907), 
appelgroen (967), Witte 
3D-tape (2 mm), Foam-
stansvellen (2 mm): LR0023 
(wit, 5x A5), Water en kwast 

Snijd uit stempelpapier een vierkant van 12,5 x 12,5 cm. Scheur 
twee strookjes maskeerpapier en bevestig ze op de boven- en 
onderkant van het stempelpapier. Kleur het middengedeelte rood 
met distressinkt. Haal het maskeerpapier weg en stempel de 
afbeeldingen met zwarte stempelinkt. Teken met een fineliner 
een streep van de poort naar de boom. Stempel daaraan nog 
wat lantarentjes. Knip uit maskeerpapier een cirkel van 3,5 cm 
Ø. Leg deze boven de brug op het stempelpapier en maak de 
randen wat donkerder met distressinkt gathered twigs. Plak het 
stempelpapier op zwart karton van 13 x 13 cm, rood karton van 
14 x 14 cm en dan op een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 
cm. Stans zwarte bloemetjes en bevestig ze met zwarte 3D-tape 
op de kaart.       

Snijd uit stempelpapier rechthoeken van 8 x 13,5 cm en van  
8 x 3 cm. Kleur ze met distressinkt. Embos de kleinste rechthoek 
met de designfolder. Stempel op de grootste de afbeeldingen 
met zwarte stempelinkt. Maak met de mask en distressinkt 
mermaid lagoon nog wat vlekjes in de lucht. Spetter met een 
kwast wat waterdruppels op de kaart en laat dit drogen. Plak de 
rechthoeken op appelgroen karton en snijd dit rondom 2,5 mm 
groter uit. Plak ze daarna op grasgroen karton en snijd dit aan 
alle kanten 5 mm groter uit. Plak ze tot slot op een hagelwitte 
dubbele kaart van 10,5 x 21 cm. Stempel de maan nogmaals op 
stempelpapier, knip uit en bevestig met zwarte 3D-tape op de 
kaart. Stans appelgroene kersenbloesems en plak ze met witte 
3D-tape op de kaart.



Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1443 (Karin’s Vogel, Harten en Tag), Creatables: LR547 (Anja’s Bladerenset), Stans- en embosapparaat, Maskstencil: 
PS8031 (Tiny’s Touwen), Stempelinkt Archival: jet black, Faber Castell Gelatos: Green Tea, Posca pen: zwart, Plaksteentjes

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0546 (Anja’s 
Mooie bloemenset), Stempels: 
CS0992 (Achtergronden-
Alfabetten), CS1018 (Teksten-
Droom), CS1035 (Mandala 
Delhi), MM1621 (Textuur), 
Amsterdam acrylverf: 
hemelsblauw licht (551), 
olijfgroen (621), primair geel 
(275), turkooisblauw (522), 
Kleurpotloden: Caran d’Ache 
Fluo, Faber Castell Gelatos: 
blueberry, Gelmedium, Gesso: 
wit, Lint, Posca-pennen: wit, 

Servet Ikea, Sisalgras, Stabilo Woody 3-in-1, Studio Light Tags, 
Washitape

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1443 (Vogel, 
Harten en Tag), Stempels: 
CS1018 (Teksten-Droom), 
CS1034 (Mandala Mumbai), 
Stempelinkt: Versamark, 
Alcohol blending solution, 
Alcoholinkt: aqua, citron, red 
pepper, wild plum, Distressinkt: 
picked raspberry, salty ocean, 
Embossingpoeder: wit, Water 
Art aquarelpapier, Yupo papier

Breng dotjes verf aan op de label, smeer uit met een bankpasje. 
Blend met gesso de kleuren bij elkaar, smeer uit met je vingers. 
Breng Gelatos groen aan op een babydoekje, wrijf door het 
maskstencil. Verdiep kleuren door met Gelatos aan je vingers in 
de achtergrond te wrijven. Stempel een mandala op wit papier, 
kleur in met Fluo kleurpotloden en Stabilo Woodies. Knip uit. 
Plak de mandala in twee gedeelten op de label, samen met 
strookjes servet. Gebruik hiervoor het gelmedium. Omlijn met een 
zwarte Posca pen. Vul aan met strookjes washitape. 
Stempel tweede afdrukjes, bijvoorbeeld een alfabet in de 
achtergrond. Stempel een dop met zwart en wit, breng gesso aan 
in het rondje. Breng met een zwarte Woody kleur aan langs de 
buitenrand, wrijf uit met je vingers. Maak spetters. 
Stans een hart, een bloem en blaadjes en plak ze samen met 
een lintje verhoogd op. Stempel de tekst. Werk af met strik en 
plaksteentjes.

Bewerk de voorkant van een dubbele kaart met distressinkt en 
een blending foamsponsje. Breng Gelatos groen aan met een 
babydoekje door een maskstencil. Stempel een mandala op Water 
Art papier met Versamark en bewerk met witte embossingpoeder. 
Knip uit en bewerk met distressinkt picked raspberry en salty 
ocean. Bewerk Yupo papier met druppels alcoholinkt en eventueel 
blending solution, laat dit uitlopen en drogen. Stempel hierop 
mandala’s en knip uit. Bevestig de grote mandala links, knip 
het uitstekende gedeelte weg. Maak een compositie met de 
uitgeknipte mandalabloemen, schuif er gestanste blaadjes tussen. 
Stempel de tekst. Werk af met spetters, stipjes en een hartje.



Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, KJ1727 Karin Joan,  Stempelinkt: Versafine onyx black, Tekststempels: EC0171 (Eline’s Baby animals), 
Distressinkt: evergreen bough, Knipvel: AK0074 (Eline’s Sunny picnic),  Pretty Paper dessinpapier-bloc: PB7056 (Summer picnic), 
Kaartenkarton: blauw, groen (div. tinten), koraalrood, mint, turkoois en wit, Gelpen: wit 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1461 (basic 
hartjes), CR1474 (Shaker doily-
Cirkel), CR1477 (Stansmal-
Kersenbloesem), Creatables: 
LR0581 (Vlaggetjes), 
Schudvenster: LR0025 (cirkel), 
Gaatjestang, Knoopjes, 
Lint, Schudmateriaal 
 

Neem het labelpatroon 2 x over op wit kaartenkarton. Ril één 
label op ongeveer 1/3 in de breedte en plak het bovenste deel 
vast aan het andere label. Snijd uit dessinpapier het volgende: 
11 x 15 cm, 5 x 15 cm, 2,5 x 10,5 cm en 2,5 x 6 cm. Vouw het 
laatste stukje dessinpapier dubbel. Snijd een strook dessinpapier 
van 2 x 6 cm, rond de hoekjes af en vouw het dubbel. Maak 
er met een gaatjestang een gaatje in, leg dit over de top van 
de kaart, trek het gaatje over op het label en maak ook hierin 
een gaatje. Plak vervolgens het strookje eroverheen en knoop 
er lint aan vast. Stans uit diverse kleuren kaartenkarton het 
volgende: doily (2x), laat bij één ervan de binnenzijde zitten, 
vlaggenlijn, bloemetjes en hartje (2x). Stans de afbeelding uit 
met de cirkelstans. Stans met de cirkelstans een klein stukje van 
dessinpapier, scheur de rechte zijde een stukje af en plak dit 
onder de afbeelding. Vul de Shaker doily met schudmateriaal en 
plak de doily met de afbeelding daarop vast. Plaats de andere 
doily eroverheen. Stempel op het kleinste hartje en op de korte 
strook met Versafine onyx black een tekst. Werk de label af 
volgens voorbeeld. 

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com 

Gebruikte materialen:
Creatables: LR0614 (Mandala-
Mumbai), LR0574 (Cirkel), 
LR0599 (Sweet borders), 
Stans- en embosapparaat, 
Decoratiepapier goudkleurig: 
CA3121 (glitter), CA3136 
(mat), Spiegelkarton: CA3137 
(rood), Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 

hagelwit (930), lichtgoen (947), felroze (912), bloesem (934), 
Dubbelzijdig crafttape: LR0014 (10 cm breed)

Snijd vierkanten van 11,5 x 11,5 cm uit allerlei verschillende 
kleuren en soorten kaartenkarton, en plak er dubbelzijdig tape 
achter. Stans daaruit de mandala. Je gebruikt de verschillende 
delen steeds bij een andere mandala. Als je de mandala stanst 
uit rood spiegelkarton, dan kun je daar minimaal vijf andere 
mandala’s voor een deel mee vullen. Daarna gebruik je de over-
gebleven mandala-vorm om weer te vullen met andere kleurtjes. 
Voor iedere zwarte basis heb je wel een nieuwe mandala nodig. 
De zwarte basis vrij te maken van allemaal losse stukjes is wel 
even voorzichtig werken, maar als je hem eenmaal op de witte 
cirkel hebt geplakt, is het superleuk om ze te vullen met gekleurd 
papier. Gebruik vooral ook glitter- en glanspapier. Snijd voor de 
mandala’s een witte cirkel van 12 cm Ø. Dat kan met de cirkel van 
Creatables LR0574, maar je kunt ook een cirkelsnijder gebruiken, 
of een schoteltje omtrekken. Snijd een zwart vierkant van 15 x 
15 cm en vouw dubbel. Stans aan één van de kanten een sierlijke 
rand en plak onder de voorkant goudglitter van 15 x 7,5 cm. Dit 
kaartje kun je nu neerzetten. Plak de rode cirkel op de voorkant. 
Plak de uit zwart gestanste mandala in het midden van de witte 
cirkel en plak, als de mandala vol is, de witte cirkel op de rode.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1449 (Alfabet-
XXL), Craftables: CR1475 
(Shaker doily-Vierkant), 
Creatables: LR0575 (Babyfles), 
LR0576 (Babytekst), LR0599 
(Lieve rand), LR0587 
(Klaproos), LR0617 (Klassiek 

label), Designfolder: DF3437 (ABC), Enamel dots: PL4502 (groen 
& oranje), PL4504 (roze & mint), Knoopjes, Lint, Touw

Snijd een witte basiskaart van 13,5 x 27,5 cm en ril vouwen op: 
7,5 - 10,5 - 16,5 en 19,5 cm. Snijd dessinpapier van: 2x:  
7 x 13 cm, 2x: 2,5 x 13 cm en 1x: 5,5 x 13 cm. Bewerk de randen 
van het dessinpapier met distressinkt evergreen bough. Stans 2x 
een rand van 13,5 cm lang en plak deze met dubbelzijdig tape 
vast aan de achterzijde van de kaart. Stans uit diverse kleuren 
kaartenkarton en dessinpapier het volgende: het woord “baby”, 
bloem, bladeren, doily, vierkant, fles, hartje, label en BOY. 
Snijd wit kaartenkarton van 5,5 x 6 cm en bewerk het met de 
ABC-designfolder. Plak op de label waarvan het sierstukje is 
afgesneden. Bevestig aan de label een stukje lint en touw. Snijd 
een strookje dessinpapier van 2 x 7 cm en een strookje wit 
kaartenkarton van 1 x 9 cm, stempel hierop met Versafine onyx 
black een tekst. Snijd de afbeelding uit en rond de hoekjes af. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.
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