
The Collection #81

Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930)

Materialen voor de 
coverkaart:
Collectables: COL1223 
(Bloemenset), Craftables: 
CR1464 (Marleen’s Greenery), 
Creatables: LR0526 (Van 
Harte & Ballon-Special 
25), LR0569 (Partydoos), 
LR0581 (Vlaggetjes), LR0582 
(Pinnen-Nummers), Stans- en 

embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea 
sparkle by Marleen), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit 
(930), Recycled kraft grijs (322), Sneeuwpapier: CA3104, Stukje 
groen vellum (voor de blaadjes)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), COL1398 
(Baniers-XL), Craftables: 
CR1460 (Basisvormen met 
stiksteken-Cirkels), Creatables: 
LR0626 (Congrats & Ballon), 
LR0582 (Pinnen-Nummers), 
LR0546 (Anja’s Mooie 
bloemenset), LR0526 (Anja’s 

Bloemenornament), LR0341 (Mini-cupcake and Cupcake), 
Distressinkt: naar keuze, Pretty Papers dessinpapier-blocs: 
(Eline’s Summer Picnic), PK0119 (Kraft), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Papicolor kaartenkarton Original: petrol (962), 
lichtroze (923), Enamel dots: PL4512 (geel)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), Craftables: 
CR1433 (Card box-bladeren 
gebruikt, Creatables: LR0625 
(Van Harte & Ballon), LR0582 
(Pinnen-Nummers), LR0581 
(Vlaggetjesslinger), LR0342 
(Confetti), Craftstencil: PS8043 
(Party Pocket), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PB7056 
(Eline’s Summer Picnic), 

Decoratiepapier: CA3126 (goud), Papicolor kaartenkarton: 
Original ravenzwart (901) en Recycled kraft groen (328), Enamel 
dots: PL4512 (geel), Waxkoord

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 14 x 14 cm en plak er 
dessinpapier van 13 x 13 cm op. Stans de partydoos uit kraft en 
dessinpapier, knip van het dessinpapier de onderkant af en plak 
de voorkant op de doos (zie voorbeeld). Plak de doos in elkaar. 
Stans hartjesballonnen uit dessinpapier en sneeuwpapier en stop 
ze in de doos. Vul de doos verder met strookjes papier (geknipt 
van verpakkingsmateriaal). Stans de pinnummers, knip de pinnen 
eraf en plak ze op een ballon. Stans vlaggetjes uit sneeuwpapier 
en stans bloemetjes en blaadjes. Werk de kaart af met een tekst 
en ballon.

Snijd van kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm, hagelwit 
karton van 12,5 x 12,5 cm en dessinpapier van 12 x 12 cm. Rond 
de hoeken af en pak de laagjes op elkaar. 
Stans een cirkel uit dessinpapier van 12 x 9,5 cm en plak er 
ander dessinpapier achter, ook aan de zijkanten. 
Stans en embos een taart, bewerk met distressinkt, plak op 
dessinpapier en knip rondom iets groter uit. 
Stans nummerpinnen uit goudkarton en zet ze aan de bovenkant 
vast. Stans een banier uit hagelwit en de tekst uit goudkarton. 
Stans de ballonnen uit blauw en versier ze met stempels. Plak 
touw achter de ballonnen. 
Werk de kaart af met bloemen en bloemornamenten.

Snijd twee hagelwitte kaarten van 12 x 15,5 cm. Ril één kaart 
op 1,5 cm vanaf de bovenkant, vouw het bovenstukje om en 
plak tegen de andere kaart, zo ontstaat een dubbele kaart. 
Plak er dessinpapier van 10,5 x 14,5 cm en hagelwit karton en 
dessinpapier van 8,5 x 14 cm op. Snijd dessinpapier van 8,5 
x 14 cm en scheur er langs een liniaal een schuine hoek af. 
Teken op vellum de party pocket langs de buitenste lijnen van 
het stencil om, maak rillijnen, knip uit en vouw in elkaar. Stans 
confetti en doe dit in het zakje. Strik er een touwtje omheen. 
Stans ballonnen, blaadjes en bloemen. Stans de nummerpinnen 
uit goudkarton. Werk de kaart af met een enamel dot. 



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: Stampendous White EP100, Heattool, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), Papicolor kaartenkarton Original: zeegroen (917), hagelwit (930), Donkergroen 
kaartenkarton, Vellum, Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Plakparels: CA3132 (wit), Plaksteentjes: CA3136 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1360 
(Basisvormen met stiksteken-
Cirkels), CR1479 (Cyclamen by 
Marleen), Creatables: LR0592 
(Doily duo), Designfolder 
Extra: DF3428 (Driehoeken), 
Tekststempels: CS1036 
(Hallo Winter by Marleen-
NL), Papicolor kaartenkarton 

Original: lichtgrijs (957)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm op. Snijd hagelwit van 11,5 
x 11,5 cm en embos de driehoekjes met de designfolder. Stans 
driehoekjes uit twee kleuren dessinpapier en plak ze op de 
verhoogde driehoekjes van het geëmboste karton. Plak dit geheel 
op de kaart. 
Stans een witte cirkel en een doily uit vellum en dessinpapier. 
Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. Werk de kaart af met 
een randje sneeuw, de cyclamen, een tekstje en plaksteentjes. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1444 
(Zeshoeken), CR1478 
(Poinsettia by Marleen), 
Designfolder: DF3428 Extra 
(Driehoeken), Tekststempels: 
CS1036 (Hallo Winter by 
Marleen-NL), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
babyblauw (956), Parelpen: wit

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en 
lichtblauw karton van 14,5 x 10 cm. Stans met de kleinste mal 
uit de set 17 zeshoeken uit verschillende kleuren dessinpapier. 
Plak een patroon over het lichtblauwe karton heen en knip de 
uitstekende delen van de zeshoeken af. 
Snijd een strook vellum van 19 x 5 cm en vouw dit over het 
patroon heen, vouw het teveel om naar de achterkant en plak 
het daar vast met tape. Plak het geheel daarna op de witte 
kaart. 
Stans een hagelwitte zeshoek, embos er driehoekjes in en plak 
op met 3D-tape. Stans een kleinere zeshoek uit dessinpapier en 
plak op de hagelwitte. 
Werk de kaart af met de poinsettia’s, steentjes en een tekstje.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1417 (ABC), 
Silhouetstempel: CS1038 
(Party), Decoratiepapier: 
CA3121 (glittergoud), 
Aquarelpapier, Ecoline markers, 
Spuitflesje met water

Extra nodig voor de vlaggetjesslinger:
Collectables: COL1323 (Bloemenset), Craftables: CR1464 
(Marleen’s Greenery), CR1417 (ABC), Creatables: LR0625 (Van 
Harte & Ballon), LR0626 (Congrats & Ballon), Silhouetstempel: 
CS1038 (Party), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7056 (Eline’s 
Summer Picnic), Enamel stickers: PL4512 (geel), Waxkoord

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 14 cm en plak er 
glitterkarton van 9,5 x 13,5 cm op. Maak met Ecoline brush 
markers een achtergrond op aquarelpapier van 9 x 13 cm. Breng 
verschillende kleuren aan op een craftsheet, naast elkaar en 
onder elkaar. Spuit er wat water over. Leg het aquarelpapier 
erop, goed aandrukken en dan voorzichtig eraf halen. Laten 
drogen. Stempel de verschillende onderdelen. Stans de letters 
uit zwart karton.

Snijd 5x dessinpapier van 10 x 8 cm. Zet aan de onderkant in het 
midden (van de 8 cm) een stip en trek lijnen naar de bovenste 
hoeken. Snijd deze lijnen af, zo ontstaan de vlaggetjes. 
Maak aan de bovenkant een rillijn op 1 cm, vouw om en knip 
de overtollige zijstukjes af. Maak ook vijf vlaggetjes (zonder 
rillijn) van dessinpapier van 9,5 x 7,5 cm. Plak deze vlaggetjes 
achter de grotere en plak achter het omgevouwen stukje van 
1 cm waxkoord mee voor de ophanglijn. Versier de vlaggetjes 
met bloemen, blaadjes en ballonnen. Stempel verschillende 
afbeeldingen op de ballonnen. Stans de letters uit wit karton en 
plak ze op een ballon. 
Stans hagelwitte ballonnen, plak ze iets verspringend achter de 
gekleurde, plak een stukje touw achter de ballonnetjes. 
Werk de vlaggetjes af met enamel dots.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1444 
(Zeshoeken), CR1478 
(Poinsettia by Marleen), 
Designfolder: DF3428 
(Driehoeken), Tekststempels: 
CS1036 (Hallo Winter by 
Marleen-NL), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
babyblauw (956), Lint: JU0949 
(maritiem touw)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1335 (Stansmal-
Sneeuwvlokken), CR1479 
(Cyclamen by Marleen), 
Designfolder Extra: DF3439 
(Celestial stars), Tekststempels: 
CS1037 (Hello Winter by 
Marleen-GB), Craft stencil: 
PS8039 (Lantaarn by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtgrijs (957), 
vanille (963), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Project NL: 
PL1515 (December-vierkantje 
gebruikt), Jute touw 

Snijd hagelwit karton van 30 x 15 cm, ril en vouw op 7,5 cm en 
22,5 cm. Snijd 2x babyblauw van 14,5 x 7 cm en 2x dessinpapier 
van 14 x 6,5 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. 
Snijd hagelwit van 10,5 x 10,5 cm en dessinpapier van 10 x 10 
cm. Stans de zeshoek uit hagelwit en vellum en een kleinere uit 
dessinpapier. Bestempel de kleine zeshoek uit dessinpapier met 
een tekstje en plak de laagjes op elkaar en op de rechterhelft van 
de kaart met lint eronder. Knoop het lint om de kaart heen en 
maak vast met een strikje. 
Werk de kaart verder af met de poinsettia’s en steentjes.

Teken de buitenste lijnen van de lantaarn om op hagelwit 
karton. Teken de lantaarn 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld 
zonder de openingen in de raampjes. Knip beide uit. Neem die 
in spiegelbeeld zonder de raampjes en maak op ca. 6 cm van de 
bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. Plak vellum 
over de openingen van de ramen. 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, zodat je niet in spiegelbeeld 
tekent. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. Knip twee 
golvende stroken sneeuwpapier en plak ze onder aan de lantaarn 
en op het dakje. 
Werk de lantaarn af met bloemen, sneeuwvlokjes, een tekstje met 
stukje jute touw en plaksteentjes.

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Creatables: LR0623 (Tiny’s Paddenstoel), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: gathered twigs, walnut stain, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9158 (Forest Dream), Papicolor kaartenkarton: Original: hagelwit (930), donkerbruin (938), legergroen (954), 
lichtgrijs (957), crème (927) en Recycled kraft: bruin (323) en oranje (325)

Algemene werkwijze: 
Breng de lichtgrijze paddenstoelen op kleur met distressinkt gathered twigs en walnut stain. Kleur de herten, herfstbladeren en 
zonnebloem met distressinkt walnut stain.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1419 (Krans van 
takjes), CR1336 (Stansmal-
Herfstbladeren), CR1383 
(Stansmal-Spinnen en 
Kevers), CR1450 (Stansmal-
Halloween), Creatables: 
LR0545 (Zonnebloem), LR0615 
(Hertenfamilie), Knipvel: 
IT612 (Tiny’s Herfst), Papicolor 
kaartenkarton: Original: 

narcisgeel (928), nootbruin (939) en mosgroen (951), Recycled 
kraft zwart (324)

Snijd een donkerbruine topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
wit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm 
op. Stans de benodigde onderdelen. 
Knip/snijd de afbeelding in een cirkel van 9 cm Ø en plak onder 
de krans van takken. Plak de zonnebloem in elkaar en versier met 
groen blad. Zet de herten op het gras. Plak wat herfstbladeren bij 
de paddenstoelen en werk de kaart af met spinnen en een web.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1290 (Tiny’s 
Vogelhuis), CR1336 (Stansmal-
Herfstbladeren), CR1420 
(Stansmal-Herfst), Creatables: 
LR0437 (Petra’s Takjesset), 
LR0545 (Zonnebloem), LR0621 
(Tiny’s Bladerenset), LR0624 
(Tiny’s Krans), Knipvel: VK9581 
(Ilse’s Funny Fall), Papicolor 

kaartenkarton Original: narcisgeel (928), mosgroen (951), 
olijfgroen (945), kerstrood (943), Paper distresser 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1336 (Stansmal-
Herfstbladeren), CR1420 
(Stansmal-Herfst), CR1450 
(Stansmal-Halloween), 
Creatables: LR0434 (Regenton), 
LR0545 (Zonnebloem), LR0593 
(Petra’s Magnifieke mal), 
LR0621 (Tiny’s Bladerenset), 
Distressinkt: hickory smoke, 
picket fence, Knipvel: VK9581 

(Ilse’s Funny Fall), Papicolor kaartenkarton: Original: narcisgeel 
(928), mosgroen (951), olijfgroen (945), muisgrijs (944), 
kerstrood (943) en taupe/donkergrijs (961), Recycled kraft zwart 
(324) 

Snijd een kerstrode topvouwkaart van 15 x 15 cm, een hagelwitte 
enkele kaart van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm 
en van 11,5 x 11,5 cm. Bewerk de randen van het dessinpapier 
met een paper distresser. 
Stans de benodigde onderdelen uit. Versier de krans van bladeren 
met wat extra bladeren, takken en dennenappeltjes.
Zet paddenstoelen bij het vogelhuisje en leg wat herfstbladeren 
met dennenappeltjes in het gras. Plak bij de zonnebloem wat 
herfstbladeren en een takje elzenpropjes.

Stans de buitenste rand van Petra’s mallen uit hagelwit karton 
en kleur na het embossen in met distressinkt hickory smoke. 
Leg de mal op het dessinpapier, teken de binnenrand om en 
knip/snijd uit. Bewerk de randen van het dessinpapier met 
een paper distresser. Plak de hagelwitte vorm op een kerstrode 
topvouwkaart en knip de zijranden en onderrand in model. 
Stans de kleinste mal uit taupe karton en kleur na het embossen 
in met distressinkt picket fence. Plak de afbeelding achter de 
opening en het geheel daarna op hagelwit karton. Versier de 
zonnebloem met herfstbladeren en larikstakjes met kegels. 
Zet wat paddenstoelen in het gras met een spinnetje erbij. 
Plak bij de regenton paddenstoelen met herfstbladeren en een 
spinnenweb.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1383 (Stansmal-
Spinnen en Kevers), CR1450 
(Stansmal-Halloween), 
Creatables: LR0548 (Tiny’s 
Roodborstje), LR0550 (Tiny’s 
Lariks), LR0592 (Doily duo), 
LR0615 (Hertenfamilie), 
LR0621 (Tiny’s Bladerenset), 
LR0618 (Anja’s Vouwmal-Cirkel 
XL), Decoupage sheet: IT612 
(Tiny’s Herfst), Papicolor 
kaartenkarton: Original: 
nootbruin (939), muisgrijs 
(944), olijfgroen (945), 
babyblauw (956) en Recycled 
kraft: zwart (324)

Knip/snijd twee donkerbruine cirkels van 15 cm Ø, ril op één 
cirkel een horizontale lijn op 3,5 cm vanaf de bovenkant en plak 
het omgevouwen bovenste gedeelte tegen de voorste cirkel. Snijd 
een smal randje van de onderkant van de achterste cirkel zodat 
de kaart netjes blijft staan. 
Knip/snijd een hagelwitte cirkel van 14 cm Ø en een cirkel van 
13,5 cm Ø uit dessinpapier. Stans de vouwmal uit babyblauw 
karton en teken de binnenste delen over op dessinpapier. 
Stans de afbeelding uit met de doily mal en mat op hagelwit 
karton. Zet de herten op het gras. Plak het roodborstje in elkaar 
en zet het op de lariks bij wat herfstbladeren. Versier de ‘luikjes’ 
met paddenstoelen, spinnen en webben.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stempels: TC0876 (Tiny’s Bladerenset), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Stempelpapier: wit, Blendingtools, Craft-
sheet, Kopieer-/maskeerpapier 

Extra nodig voor deze kaart:
Mask stencils by Tiny: PS8040 
(Sliced wood), PS8042 (Foam/
schuim), Stempel: TC0877 
(Tiny’s Blad met nerf), 
Tekststempels: CS1019 (Droom-
NL), Distressinkt: forest moss, 
ground espresso, peeled paint, 
rusty hinge, shabby shutters, 
Victorian velvet, vintage photo, 
wild honey, Stempelinkt: zwart, 
Ranger coffee, VersaMark, 
Papicolor kaartenkarton 

Original: bloesem (934), legergroen (954), Embossingpoeder: 
helder, Heattool, Touw, Spuitflesje met water

Extra nodig voor deze kaart:
Stempel: TC0877 (Tiny’s Blad 
met nerf), Tekststempels: 
CS1019 (Droom-NL), 
Stempelinkt: Memento 
London fog, Ranger coffee, 
VersaMark, Distressinkt: forest 
moss, peeled paint, shabby 
shutters, Markers, Papicolor 
kaartenkarton Original: rood 

(941), legergroen (954), Embossingpoeder: helder, Heattool, 
Kopieer- of maskeerpapier, Lint: 0,5 mm

Extra nodig voor deze kaart:
Mask stencils by Tiny: PS8041 
(Blad met nerf), PS8042 
(Foam/schuim), Tekststempels: 
CS1018 (Dream-GB), 
Stempelinkt: Ranger coffee, 
zwart, Distressinkt: black 
soot, carved pumpkin, fired 
brick, fossilized amber, rusty 
hinge, spun sugar, Victorian 

velvet, vintage photo, wild honey, Papicolor kaartenkarton 
Original: oranje (911), rood (941), Gelpen: wit, Paper distresser, 
Spuitflesje met water, Waterpen

Snijd stempelpapier van 9 x 13 cm. Stempel hierop de grote 
bladeren met watermerk-inkt. Strooi er embossingpoeder 
overheen en verhit dit met een heattool.  
Kleur het papier in met distressinkt rusty hinge, Victorian velvet 
en vintage photo. Spuit het nat zodat de kleuren in elkaar 
overlopen. Laat drogen. Druk de Victorian velvet en rusty hinge 
stempelkussens een paar keer op de craftsheet. Spuit dit nat 
en haal het stempelpapier nog een paar keer door de inkt. Laat 
drogen. Leg een mask op het stempelpapier en breng nog wat 
vlekken aan met distressinkt rusty hinge. Maak met distressinkt 
ground espresso de rand iets donkerder. Plak de kaart op 
legergroen karton van 9,5 x 13,5 cm. Bevestig de touwtjes om de 
kaart. Kleur een strookje stempelpapier van 2 x 13,5 cm met roze 
distressinkt. Breng met een mask nog wat donkere vlekken aan 
met dezelfde kleur distressinkt. Maak de randen wat donkerder 
met distressinkt ground espresso. Plak de laagjes op de kaart, 
daarna op bloesemkleurige karton van 10 x 14 cm en tot slot op 
een hagelwitte dubbele kaart van 11 x 15 cm.  
Stempel de bladeren met bruine inkt op stempelpapier, knip ze 
uit en kleur ze in met distressinkt. Bevestig ze met 3D-kit op de 
kaart. Werk de kaart af met een strikje van touw en een tekst.

Snijd stempelpapier van 12,5 x 12,5 cm. 
Bevestig maskeerpapier op de kaart en stempel de grotere 
bladeren met watermerk-inkt. Strooi er embossingpoeder 
overheen en verhit met de heattool. Kleur het papier groen met 
distress inkt; werk van buiten naar binnen en van donker naar 
licht. Haal het maskeerpapier weg en plak het stempelpapier op 
rood karton van 13 x 13 cm.  
Stempel de tekst met bruine stempelinkt en bevestig het lint. 
Plak de laagjes daarna op legergroen karton van 13,5 x 13,5 cm 
en een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm.  
Stempel met Memento inkt 3x hetzelfde blad op stempelpapier. 
Knip uit en kleur in met verschillende kleuren markers.  
Bevestig de bladeren met 3D-kit op de kaart.

Kleur stempelpapier van 12 x 13,5 cm grijs met distressinkt black 
soot. Maak de randen donkerder dan de binnenkant. Spuit het 
nat en laat drogen. Druk het stempelblok een paar keer op de 
craftsheet en spuit dit nat. Druk het papier een paar keer in de 
inkt zodat er vlekjes op het papier ontstaan. Leg de masks op 
het papier en bewerk het met distressinkt black soot en/of rusty 
hinge. Stempel met bruine stempelinkt teksten aan de randen 
van het stempelpapier. Stempel bladeren met zwarte stempelinkt 
en kleur ze in met een waterpen en distressinkt black soot.  
Bewerk de randen van het stempelpapier met een paper 
distresser. Teken een sierrandje met een witte gelpen.  
Plak het stempelpapier op oranje karton van 12,5 x 14 cm, rood 
van 13 x 14,5 cm en een hagelwitte dubbele kaart van  
14 x 15,5 cm. Maak een strookje stempelpapier van 12 x 2 cm 
zwart met distressinkt. Stempel de tekst met zwarte stempelinkt 
op stempelpapier van 9 x 1,5 cm. Bewerk de randen met een 



Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel: CS1022 (Lente), 
Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9152 (Kruiden en 
Bladeren), Lint

Snijd uit kraft een topvouwkaart van 12,2 x 19,8 cm. Snijd 
dessinpapier met houtnerf van 11,2 x 18,8 cm, groen karton van 
9,8 x 17 cm. Snijd het knipvel af op 9,2 x 16,5 cm en snijd een 
strook ribbelkarton van 3 x 4 cm. 
Snijd een strookje kraft van 3 x 4 cm en stempel de tekst. Knip 
twee gelijke stukjes lint, vouw dubbel en plak ze achter het kraft. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton: bladeren (3x), krans 
(2x), pompoen en wasbeer. Gebruik de lichtgroene krans als 
basis. 
Knip uit de donkergroene krans enkele bladeren los en plak 
deze op de lichtgroene krans. Werk de kaart verder af volgens 
voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1472 (Eline’s Wasbeer), Creatables van Tiny: LR0621 (Bladeren), LR0622 (Bramen), LR0623 (Paddenstoelen), 
LR0624 (Bladerenkrans), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Versafine onyx black, Knipvel: AK0073 (Eline’s achtergrond Herfst), 
Kaartenkarton: bruin, rood, zwart, wit, oranje, kraft, diverse tinten groen en grijs, ribbelkarton, Foamtape: wit, Gelpen

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkels), CR1355 
(Gras), CR1468 (Doodle-
Cirkels), Clear stamps: 
TC0876 (Tiny’s Bladerenset), 
Distressinkt: antique linnen, 
vintage photo en walnut stain, 
Distress oxide inkt: bundled 
sage, candied apple en spiced 

marmelade, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9152 (Kruiden en 
Bladeren), Knoopje

Snijd uit kraft een topvouwkaart van 15 x 15 cm. Snijd een 
okergele kaart van 14 x 14 cm en een witte van 13,5 x 13,5 cm. 
Snijd een strook dessinpapier met houtnerf van 3 x 10 cm. 
Stempel met distress oxide inkt herfstbladeren op het witte 
karton. Stempel met zwarte inkt herfstbladeren op groen, oranje 
en rood karton. 
Stans uit diverse kleuren karton: cirkel (dicht en open), doodle-
cirkel en gras. 
Stans de wasbeer uit wit karton en bewerk hem met distressinkt. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart:
Mask stencil: PS8042 (Tiny’s 
Foam), Tekststempels: CS1018 
(Dream-GB), Craft plate: 
LR0017 (Vierkant-10 cm), 
Brayer/inktroller: LR0019 
(10 cm breed), Stempelinkt: 
Archival jet black, Memento: 
bamboo leaves, dandelion, 
London fog, olive grove, 

Papicolor kaartenkarton Original: dottergeel (910), oranje (911), 
Fineliner: bruin, Kopieer-/maskeerpapier, Markers

Druk de Memento stempelkussens een paar keer af op de 
craft plate, verdeel de inkt met de roller daarna egaal over de 
craft plate. Leg de mask erop en rol nog een paar keer met de 
roller over de craft plate. Maak met de craft plate een afdruk 
op stempelpapier van 12,5 x 12,5 cm. Stempel de tekst met 
zwarte stempelinkt. Stempel bladeren op het stempelpapier met 
Memento inkt London fog. Gebruik maskeerpapier om de bladeren 
over elkaar heen te kunnen stempelen. Kleur de bladeren in met 
markers. Plak het stempelpapier op dottergeel karton van 13 x 13 
cm, oranje van 13,5 x 13,5 cm en een hagelwitte dubbele kaart 
van 14,5 x 14,5 cm.  
Teken met een fineliner nog een fantasierandje.

paper distresser. Kleur de randen daarna met bruine distressinkt.  
Stempel de bladeren met bruine stempelinkt op stempelpapier. 
Knip ze uit en kleur ze in met verschillende kleuren distressinkt. 
Breng wat zwarte stippen aan. Bevestig de onderdelen met 3D-kit 
op de kaart.  
Breng met een witte gelpen nog wat stipjes aan.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1402 (Bendy 
kaart), Distressinkt: peeled 
paint, vintage photo, Touw

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1422 
(Spinnenweb), CR1467 
(Basisvormen met stiksteken-
Ovalen), Craftstencil: PS8014 
(Herfstblad), Distressinkt: 
vintage photo, peeled paint, 
Stempelinkt: wit (Versacraft), 
Pretty Papers dessinpapier-
blocs: PB7056 (Summer 
picnic), PK9145 (Beary cute), 
Lint,Touw

Snijd uit kraft een enkele basiskaart van 14 x 14 cm. Snijd oranje 
karton van 11 x 13,5 cm. Snijd de afbeelding uit op 10,5 x 13 
cm. Snijd ribbelkarton van 2 x 3,5 cm. Stans de grote flap uit 
donkergroen karton en de kleine uit lichtgroen. Stans uit diverse 
kleuren karton: gras (3x), bladeren (3x) wasbeer (2x), pompoen 
(2x), paddenstoelen en bramentak. Bewerk het gras en de 
bladeren met distressinkt. Plak een strikje van touw achter het 
kastanjeblad. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Neem de buitenlijnen van het herfstblad over op kraft en de 
binnenlijnen op oranje dessinpapier. Bewerk het dessinpapier met 
distressinkt vintage photo. 
Stans uit diverse kleuren karton en dessinpapier met houtnerf: 
ovaal (8x), klein ovaal, bladeren (8x), wasbeer, pompoen, 
spinnenweb (2x), bramentak (2x) en paddenstoelen (3x). Bewerk 
de bladeren, bramentak en paddenstoelen met distressinkt peeled 
paint en vintage photo en witte Versacraft. 
Werk de krans verder af volgens voorbeeld.

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans-en embosapparaat, Pretty Paper dessinpapier-bloc: PB7053 (Eline’s Berry Christmas), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft 
bruin (323), Borduurnaald, Dubbelzijdig plakband: LR0014 (10 cm breed)

Algemeen:
Stans het hart of de kerstboom uit een restje gerecycled kraftpapier. Borduur vervolgens het patroontje met 6 draadjes borduurgaren 
en stans daarna op maat. Gebruik de grotere vorm van het hart of de kerstboom om uit een andere kleur een iets grotere vorm te 
stansen.

Letterstickers maken
Plak achter het papier waar de letters/sterren uitgestanst worden eerst breed dubbelzijdig tape. Verwijder de beschermlaag en de 
letters/sterren zijn gemakkelijk op te plakken.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1481 
(Borduurmal-Kerstboom), 
CR1480 (Ponsmal-Knopen), 
Spiegelpapier: CA3137 
(rood), Designfolder: DF3454 
(Karin’s Letterbord), Papicolor 
kaartenkarton Original: rood 
(918), kerstrood (943), 
Borduurgaren: rood, bruin en 2 

kleuren groen 

Snijd uit kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er 
kerstrood van 13 x 13 cm op. 
Snijd een strook van 4 x 12 cm uit drie verschillende velletjes 
dessinpapier. Plak ze aan elkaar met een stukje plakband aan de 
achterkant. Snijd daarna, indien nodig, de randen recht af. 
Stans de kerstboom uit kraft en borduur het patroon. Stans de 
boom daarna op maat en gebruik de grotere mal voor het stansen 
van de rode boom. Stans de knoopjes uit rood spiegelpapier. Plak 
de rondjes (kerstballen) met een stukje foamtape op de boom. 
Plak alle delen op de voorkant van de kaart. Stans de letters uit 
rood spiegelpapier.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1482 
(Borduurmal-Hart), 
Spiegelpapier: CA3137 
(rood), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
hagelwit (930), rood (918), 
kerstrood (943), Borduurgaren: 
rood, wit, bruin en 2 kleuren 

groen, Touwtje

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0620 (Anja’s 
Warm Winter Wishes-
sentiment), Knipvellen 
Mattie’s Mooiste: MB0182 
(Dutch Winter), MB0168 
(Christmas Flowers), 

Papicolor kaartenkarton Original: taupe (961), muisgrijs (944), 
Metaalpapier: CA3127 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0619 (Anja’s 
Warme Winter Wensen-tekst), 
LR0620 (Anja’s Warm Winter 
Wishes-sentiment), Knipvel 
Mattie’s Mooiste: MB0168 
(Christmas Flowers), Papico-
lor kaartenkarton Original: 
taupe (961), muisgrijs (944), 
hagelwit (930), Metaalpapier: 
CA3127 (zilver), Plakparels: 
CA3132 (wit), Lintje of touwtje 

Snijd een witte dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm, dessinpapier 
van 12,5 x 12,5 cm en rood karton van 11,5 x 11,5 cm. 
Snijd vier verschillende stukjes dessinpapier van 5,5 x 5,5 
cm. Gebruik plakband aan de achterzijde om ze tegen elkaar 
aan te plakken. Snijd de randen indien nodig recht af. Plak de 
vierkanten op de rode ondergrond. 
Stans het hart uit kraft en borduur het patroon. Stans het 
grotere hart uit rood en plak de delen op elkaar. Plak het hart 
midden op de kaart en maak een gaatje dwars door alle lagen 
aan de bovenkant van het hart, zie foto. Rijg er een touwtje 
doorheen en maak er een strik in. Plak dit op het dessinpapier en 
vervolgens op de voorzijde van de kaart.

Stans de grote mal uit taupe. Stans de twee halve cirkels uit 
zilver en leg daar vervolgens de halfronde decoratiemal op en 
draai die nogmaals uit. 
Stans een grote cirkel uit dessinpapier en een cirkel met een 
mooi randje (LR0620) uit sneeuwpapier. 
Stans een plaatje op maat en stans de bloemvorm uit twee 
kleuren grijs. 
Plak alle onderdelen op elkaar.

Stans de grote mal uit taupe en de grote cirkel en beide 
halve cirkels uit dessinpapier. Stans het decoratieve ronde 
element (1x) en het tekstdeel (2x) uit wit. Stans de cirkel met 
decoratieve rand 2x uit muisgrijs. Vouw de kaart open en plak het 
dessinpapier vast. Stans de grootste bloemvorm uit muisgrijs en 
gebruik de kleinste vorm om een mooie uitsnede uit het plaatje 
te maken. Plak aan de andere kant van het randje met de cirkel, 
de andere stansvorm, zodanig dat ze precies op elkaar passen. 
Plak er gelijk een lintje tussen. 
Plak de tekst aan de binnen- en de buitenkant. 
Versier de sterren in de tekst met een kleine parel. 
Stans voor het grote decoratieve ronde element een bloemvorm 
uit sneeuwpapier. Je kunt de kaart nu dichtvouwen en aan de 
zijkant dichtstrikken.

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.nl 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0618 (Anja’s Vouwmal-Cirkel XL), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 (Brocante Winter), 
Sneeuwpapier: CA3404
 
Algemeen: 
Draai eerst de grote basiskaart uit. Hij past in de lengte net niet op een A5-machine.

Extra nodig voor deze kaart: 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0181 (Winter Birds), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: mauve (937), 
hagelwit (930)

Stans de grote mal uit mauve en de cirkel en beide halve cirkels 
uit dessinpapier. 
Stans het decoratieve ronde element 2x uit wit en de bloemvorm 
en takjes uit restjes paars en sneeuwpapier. 
Stans bloemhartjes uit sneeuwpapier en plak ze op de grote 
ronde elementen.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0619 (Anja’s 
Warme Winter Wensen-tekst), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0168 (Christmas Flowers), 
Metaalpapier: CA3127 (zilver), 
Papicolor kaartenkarton  

Original: taupe (961) 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0619 (Anja’s 
Warme Winter Wensen-tekst), 
Knipvel Mattie’s Mooiste (2x): 
MB0168 (Christmas Flowers), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: muisgrijs (944), 

Plakparels: CA313 (wit) 

Stans de grote kaart uit muisgrijs. Stans de cirkel uit dessinpapier 
en de grote en kleine bloemvorm uit sneeuwpapier. Stans de 
tekst ook uit muisgrijs. 
De mal met de dichte halve cirkel past op een van de 
afbeeldingen uit het knipvel. 
Om deze kaart te kunnen maken heb je wel twee knipvellen 
nodig. 
Versier de bloemvormen met kleine pareltjes.

Stans de grote mal uit taupe en het ronde element uit 
sneeuwpapier. Vouw de kaart open en stans het halfronde 
decoratieve element uit de zijkanten. Stans beide halve cirkels uit 
zilver en stans daar vervolgens het halfronde decoratieve element 
uit. Vouw de kaart open en plak de uitgestanste zilverkleurige 
halve cirkels zorgvuldig op de opengesneden zijkanten. Het 
past perfect. Stans een cirkel uit dessinpapier, plak het ronde 
decoratieve element half achter het midden en versier de 
afbeelding.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1352 (Labels), 
CR1390 (Basisvormen met 
stiksteken-Rechthoeken), 
CR1439 (Basisvormen-
Bogen), Designfolders: 
DF3419 (Sneeuwvlokken) en 
DF3440 Extra (Sneeuw- en 
IJskristallen), Tekststempels 
by Marleen: CS1056 (Hallo 

Winter-NL), Stempels by Hetty: HT1642 (Boomhuis), HT1648 
(Winterkabouters), Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: 
wit, Heattool, Pan Pastel: 520.1 ultra-blue extra dark, Snowtex

Snijd uit grijs kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 12,75 x 12,75 cm en mat op wit karton. Snijd 
wit karton 11,75 x 11,75 cm en embos er sneeuwvlokken in. 
Stans de boog uit PCP, stempel de afbeeldingen en kleur ze in. 
Knip de kabouter uit. Bewerk de lucht met pan pastel. 
Stempel de sneeuwvlokken (HT1648) met VersaMark op beide 
afbeeldingen, strooi er embossingpoeder op en verhit dit met de 
heattool. 
Stans de rechthoek uit wit karton en de label uit dessinpapier. 
Stans twee kleine labels uit wit karton en stempel er de tekst op. 
Stans de sneeuwvlokken (DF3440 uit wit karton en bewerk ze met 
snowtex.

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1443 (Giftwrapping-Karin’s Vogel, Harten en Labeltje), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Archival jet black, 
Copic Markers of ander kleurmiddel, Perfect colouring paper (PCP), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 (Brocante Winter), 
Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930), Recycled kraft grijs (322), Scrapdraad: wit
 
Algemene werkwijze:
Stempel de afbeeldingen met Archival jet black stempelinkt op PCP (Perfect Colouring Paper) door middel van maskeren. Kleur de 
afbeeldingen in. Stempel de tekst ook met Archival jet black. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1398 (Baniers-
XL), Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteken-
Vierkanten), CR1336 (Stansmal-
Herfst), CR1402 (Bendy card), 
CR1467 (Basisvormen met 
stiksteken-Ovalen), Creatables: 
LR0360 (Tiny’s Gras), LR0556 
(Bomen in het bos), LR0580 

(Sprookjeshuis), Designfolders: DF3447 (Polkadots), Stempels: 
HT1647 (Hetty’s Herfstkabouters), TC0876 (Tiny’s Bladerenset), 
Mask stencils: PS8024 (Wolken en Zonnestralen), Distressinkt: 
vintage photo, tumbled glass, Distress oxide: antique linen, 
iced spruce, Papicolor kaartenkarton Original: anjerwit (903), 
mosgroen (918), Aquarelpapier

Snijd van kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 13,75 x 13,75 cm en mat op wit karton. Snijd 
wit karton van 11,5 x 11,5 cm en embos de polkadots. 
Stans het vierkant 2x uit aquarelpapier en bewerk ze met distress 
oxide antique linen en iced spruced. Stempel de bladeren met 
distress oxide iced spruce. Stans herfstbladeren uit een vierkant 
van aquarelpapier. Stans een kleiner vierkant uit wit karton en 
bewerk met het mask stencil en distressinkt tumbled glass. Stans 
de bomen en het sprookjeshuis uit kraft, bewerk met distress 
ink vintage photo. Plak anjerwit papier achter de ramen van het 
huisje. Stans witte wolken en bewerk de randen met distressinkt 
tumbled glass. Stans de baniers uit dessinpapier en knip ze 
op maat. Stans het ovaal uit dessinpapier en PCP. Stempel de 
afbeelding en kleur in. 
Stans de tag uit dessinpapier en wit karton, stempel de tekst. 
Werk de kaart af met gestanste blaadjes. 


