
The Collection #82

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Algemene werkwijze:
- Stempel de afbeeldingen met Archival jet black stempelinkt op PCP door middel van maskeren. Kleur de afbeeldingen in. 
- Stans de hulst uit mosgroen karton en dessinpapier. 
- Stans de larixtak uit kraft en bewerk met distressinkt vintage photo.
- Werk de kaart af met sterretjes gestanst uit goudkleurig karton.
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1442 (Giftwrapping-Karin’s Hert, Sterren & Label), Craftables: CR1361 (Randen met stiksteken-Golven en Wolken), 
CR1476 (Ponsmal-Hulst), CR1321 (Ponsmal-Sterren), Creatables: LR0550 (Tiny’s Larix), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: 
CS1037 (Hello Winter by Marleen-EN), Stempelinkt Archival: jet black en watering can, Distressinkt: vintage photo, Copic Markers 
of ander kleurmiddel, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7057 (Eline’s Snowflake Kisses), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit 
(930), Recycled kraft grijs (322), Perfect colouring paper (PCP)

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Collectables: COL1439 (Eline’s 
Christmas Decoration), 
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met stiksteken-
Rechthoeken), Stempel: 
HT1650 (Hetty’s Gnomes 
Family), Spiegelpapier: CA3134 
(goud), Touw

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1439 (Eline’s 
Christmas Decoration), 
Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteken-
Vierkanten), CR1467 
(Basisvormen met stiksteken-
Ovalen), Creatables: LR0556 
(Bomen in het bos), 
Designfolder Extra: DF3440 

(Sneeuw- en IJskristallen), Stempels: CS1036 (Hallo Winter 
sentiments by Marleen), CS1029 (Mini labels-GB), Stempels: 
HK1708 (Hetty’s Gnomes), TC0844 (Tiny’s IJspegels), 
Distressinkt: stormy sky, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 
(Brocante Winter), Vellum, Stiften: oranje en geel

Snijd van kraft een dubbele kaart van 11 x 17 cm. Snijd aan de 
bovenkant de hoeken schuin af op 3 cm vanuit de hoek. Snijd 
de bovenhoeken ook af van wit karton van 10,5 x 16,50 cm en 
dessinpapier van 10,25 x 15 cm. 
Stans een golvende rand uit dessinpaper van 10,25 x 6 cm. Stans 
een cirkel, rechthoek en label uit dessinpapier. 
Stans een rechthoek uit PCP, stempel de afbeelding en kleur in. 
Stempel de kerstboom, kleur in en knip uit. 
Stempel de tekst met stempelinkt watering can, knip er een 
banier van en mat op dessinpapier. 
Werk de kaart af en knoop aan de larixtakjes twee belletjes. 

Snijd van grijs kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Bewerk wit karton van 12,75 x 12,75 cm met de designfolder. 
Snijd dessinpapier van 11 x 11 cm. 
Stans de benodigde onderdelen uit dessinpapier en de golvende 
rand uit wit karton. 
Stempel de ijspegels met distressinkt stormy sky. 
Stempel de afbeelding en kleur in. Bewerk het vlammetje in 
de lantaarn met een gele en rode stift. Plak vellum achter het 
raampje. 
Stempel de tekst met zwarte inkt. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.



Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables van Petra: LR0627 (Winter), LR0628 (Besjes), LR0629 (Katoen), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: walnut stain, 
Memento stempelinkt: northern pine, Stempelinkt: wit, Knipvel: VK9582 (Frozen Forest), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 
(Brocante Winter), Papicolor kaartenkarton Original: chocoladebruin (919), donkerbruin (938), olijfgroen (945), Metallic: pearlwhite 
(330), Glansparels: D110 (rood), Wattenschijfje (voor katoenplant) 

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. Kantjes worden met dubbelzijdige tape vastgezet.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1443 
(Giftwrapping-Karin’s Vogel, 
Harten & Label),
CR1359 (Basisvormen met 
stiksteken-Vierkanten), 
CR1360 (Basisvormen met 
stiksteken-Cirkels), Creatables: 
LR0548 (Tiny’s Roodborstje), 
Designfolder Extra: DF3419 
(Sneeuwvlokken), 
Stempels van Hetty: HT1640 

(Lantaarnrand), HT1649 (Gnomes- Christmas), Papicolor 
kaartenkarton Original: oranje (911), wolkengrijs (929), 
mosgroen (951), Spiegelpapier: CA3134 (goud), Pan Pastel: 
520.1 ultra blue extra dark, Scrapdraad: wit

Snijd van grijs kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en 
plak er wit karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van  
12,75 x 7 cm op. Stans een golvende rand uit wit karton van 
12,75 x 8,5 cm en embos met sneeuwvlokken.
Stans een cirkel, rechthoek, vierkant en label uit dessinpapier. 
Stans het vierkant nogmaals uit PCP en dessinpapier. Stempel de 
afbeelding en kleur in. Bewerk de lucht met pan pastel. 
Stans de larixtak 2x keer uit kraftkarton. Stans het roodborstje 
uit kraft en oranje en wolkengrijs karton. Bewerk het 
kraftgedeelte met distressinkt vintage photo. Stans het 
tekstlabeltje uit wit karton en dessinpapier. Stempel de tekst 
met stempelinkt watering can. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

1 Neem een grijs A4-vel. Vouw het dubbel en weer open. Ril (de 
hele breedte) op 6,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de 
vouw een snede van 6,5 cm. Vouw beide flappen naar binnen toe. 
Leg de kaart zoals op foto 1 is afgebeeld, links is de achterkant 
en rechts de voorkant. Snijd de voorkant op 5,5 cm (vanaf de 
middenvouw boven gemeten) schuin naar beneden toe (op 3 cm 
vanaf de onderkant gemeten) in. 

2 Neem blauw dessinpapier en snijd dit schuin in de vorm van 
de onderkant van de kaart af. De linkerkant is 8,5 cm hoog, de 
onderkant is 14,3 cm breed en de rechterkant is 2,6 cm hoog. 
Plak het blauwe dessinpapier op grijs vast. 

Extra nodig voor kaart 1:
Distressink: faded jeans, Stempelinkt Memento: gray flannel, Stempelinkt: zwart, Papicolor 
kaartenkarton: Original: nootbruin (938), grijs (958), Metallic: metallic (334), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Dew drops: PL4515, Glansparels: D109 (parelwit), D110 (zwartwit), Kant: K1020 
(grijs 13 mm), Organza lint: CG1004 (wit 15 mm)



3 Vouw de flap van de voorkant van de kaart naar binnen toe. 
Snijd deze schuin bij en plak vast. Vouw de grijze bovenkant 
naar binnen toe en zet die op grijs vast. 

5 Leg de kaart volgens foto neer. Leg het organza lint van 
ongeveer 37 cm lang volgens voorbeeld neer. Zet het aan de 
achterkant van de kaart vast. 

4 Snijd blauw dessinpapier van 14 x 14,2 cm en zet dit op 
grijs vast. De flap aan de rechteronderkant wordt naar achteren 
gevouwen en wordt 5 cm hoog. Snijd van deze flap 1,5 cm van 
de onderkant af. 

6 Plak het grijze kant bovenaan op de flap vast. Zet de flap 
aan weerskanten vast (midden openlaten). Stans/embos met 
LR0627 de grote ronde rand, het randje bovenaan met bloem 
en het kleine malletje voor de twee lintflapjes uit pearlwhite, 
twee hulstblaadjes uit olijfgroen en 2x de halve sneeuwvlok uit 
sneeuwpapier. Stempel eventueel een passende tekst. 
Stans/embos de opvolgende cirkel uit Metallic. Zet alles 
vast volgens voorbeeld. Stans/embos met de binnenring 
het plaatje uit het knipvel en plak het verhoogd met 3D-kit 
vast op lichtgrijs. Stans/embos de besjes uit donkerbruin en 
chocoladebruin, de tak van de katoenplant uit nootbruin en de 
bloemen uit een wattenschijfje. Plak alles volgens voorbeeld 
vast. Werk de kaart af met parels.



Extra nodig voor kaart 2
Distressinkt: dusty concord, frayed burlap (tak katoenplant), Papicolor kaartenkarton Original: 
mauve (937), mango (940), nachtblauw (941), mokka (953), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), 
Kant: K1004, crème 22 mm, Rhinestones: CA3136

Vouwwijze kaart:
Snijd nachtblauw van 21 x 28,5 cm. 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 beide flappen naar binnen 
toe. Wacht met vastzetten. 
Snijd voor de binnenkant tweemaal sering van 15 x 13,8 cm en voor de flappen tweemaal 
dessinpapier van 3,7 x 13,8 cm. Zet beide flappen aan weerskanten vast (midden openlaten). 
Draai de kaart, de vouw komt boven met aan de linker binnenkant de flappen.

3 Stans/embos met LR0627 de grote ronde rand, het randje 
bovenaan met bloem en het kleine malletje voor de twee 
lintflapjes uit pearlwhite (bewerk met dusty concord), twee 
hulstblaadjes uit olijfgroen en 2x de halve sneeuwvlok uit 
zilver (CA3127). Stans/embos de opvolgende ronde cirkel uit 
donkerbruin. Zet alles vast volgens voorbeeld. Stans/embos met 
de binnenring het plaatje uit het knipvel en plak het verhoogd 
met 3D-kit vast op donkerbruin. Stans/embos met LR0628 de 
besjes uit mango en chocoladebruin, de tak (LR0629) van de 
katoenplant uit mokka en de bloemen uit een wattenschijfje. 
Plak alles volgens voorbeeld vast. Werk de kaart af met parels 
en rhinestones.

Voorkant kaart:
Snijd sering van 13,7 x 16,6 cm. Plak het op nachtblauw vast. 
Zet het kant aan de onderkant op sering vast. 
Snijd nachtblauw van 12 x 15,5 cm en dessinpapier van 11,5 x 
15 cm. Zet dessinpapier op nachtblauw vast. Plak nachtblauw 
daarna met 3D-kit iets verhoogd aan de onderkant volgens foto 
2 vast. Stans het bloemenrandje uit zilverkarton en zet dit in 
het midden op het kant vast. 

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com  

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables van Marleen: CR1483 (Bomen), Craftstencil van Marleen: PS8045 (Bergen), Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder 
Stampendous: wit EP100, Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Spiegelpapier: CA3134 (goud), Papicolor kaartenkarton: Original: 
ravenzwart (901), lichtroze (923), hagelwit (930), babyblauw (956), taupe (961) en petrol (962), Recycled kraft grijs (322) en bruin 
(323), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables van Marleen: 
CR1485 (Hert), Stempels: 
CS1036 (Hallo Winter teksten 
by Marleen-NL), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
donkerbruin (938)

Teken met behulp van de buitenste lijnen van het craftstencil drie 
bergen om op hagelwit karton. Teken de bergen tegen elkaar aan, 
zodat ze een geheel vormen. Knip ze ook als een geheel uit. 
Draai de bergen om, teken ze nogmaals over op hagelwit karton 
en knip ook deze uit. Neem het deel met de drie bergen dat je als 
achterkant van de kaart wilt gebruiken. Maak op ca. 7 cm vanaf 
de hoogste bergtop een horizontale rillijn. De drie bergtoppen 
boven de rillijn vormen het plakgedeelte. Plak ze vast tegen 
het voorste deel van de kaart, die nu kan staan. Gebruik voor 
het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. Teken ze om 
aan de achterkant van (dessin)papier. Vergeet hierbij niet om 
het stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. Knip 
een golvende stook sneeuwpapier en plak die met 3D-tape aan 
de voet van de bergen. Werk de kaart af met bomen, een hert, 
sterren en tekstjes.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables van Marleen: 
CR1484 (Vos), Creatables: 
LR0574 (Bloemenframe-Rond, 
gebruikt voor de grote cirkel), 
Stempels: CS1037 (Hello Winter 
sentiments by Marleen-GB)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
lichtblauw van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 
cm op. Snijd met LR0574 een grote cirkel uit dessinpapier en 
plak die in het midden. Teken langs de buitenste lijnen van het 
craftstencil twee losse bergen om op hagelwit karton. 
Gebruik voor het decoreren van de bergen de binnenste lijnen. 
Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je 
in spiegelbeeld. Plak de bergen met 3D-tape op de kaart. 
Werk de kaart af met bomen, een vos, sterren en een tekst.

Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1361 (Rand met stiksteken-Golven en Wolken), Creatables: LR0631 (Tiny’s Sneeuwpoppen), Stans- embosapparaat, Knip-
vel: IT613 (Tiny’s Snowmen), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 (Brocante Winter), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit 
(930), donkerbruin (938), zwart (901), marineblauw (969), rood (918), Crafttape: LR0010 (non-permanent), Pincet: LR0015 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0630 
(Tiny’s Logs/Frame van 
boomstammen), Distress oxide 
ink: black soot, Blending tool, 
3D-foam

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1331 
(Basisvormen met stiksteken-
Cirkels), CR1398 (Ponsmal-
Vogels), Creatables: LR0618 
(Anja’s Vouwmal-Cirkel XL), 
Enamel dots: PL4515 (Sneeuw 
en ijs), Gelpen: wit

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm. 
Stans vijf witte frames van boomstammen, plak ze op elkaar met 
een plaatje erachter. Beïnkt het frame met distress oxide inkt 
black soot en een blendingtool. 
Stans uit hagelwit karton van ongeveer 6 x 13 cm een golvende 
rand met stiksteken en plak deze zodanig achter het frame dat de 
sneeuw van het plaatje doorloopt. 
Plak het frame en de sneeuwrand op dessinpapier van 13 x 13 
cm, snijd de uitstekende delen af. Beïnkt de randen en plak het 
geheel op de basiskaart. 
Stans de benodigde figuren uit diverse kleuren karton. Plak de 
sneeuwpoppen in elkaar. Plak alles volgens voorbeeld op, hier en 
daar met 3D-foamtape.

Stans de lange basiskaart uit hagelwit karton. Stans een grote 
sneeuwkristal uit hagelwit, een hele cirkel uit dessinpapier en 
twee halve cirkels uit hagelwit en vier uit dessinpapier. 
Stans twee cirkels en stans daaruit twee golvende (sneeuw)
randen van verschillende hoogtes. Stans het plaatje uit en plak 
het tussen de sneeuwranden. 
Stans de benodigde figuren uit diverse kleuren karton. Plak de 
sneeuwmannen in elkaar en plak ze op de binnen- en buitenkant 
van de kaart.
Werk de kaart af met enamel dots en teken op de buitenkant wat 
streepjes en vallende sneeuwvlokjes met een gelpen.



Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables van Eline: COL1473 (Halloween), COL1474 (Vos), COL1475 (Uil), Stans- en embosapparaat, Kaartenkarton: blauw, bruin, 
goud, kraft, oranje, rood, turkoois, wit, zwart en diverse tinten grijs en groen, ribbelkarton, Stempelinkt Versacraft: wit, Gelpen: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1415 (Eline’s 
Slee), COL1442 (Karin’s Hert, 
Sterren & Label), COL1471 
(Eline’s Luiaard, blaadjes 
gebruikt), Craftables: CR1422 
(Spinnenweb), Creatables: 
LR0546 (Anja’s Prachtige 
bloemenset), LR0550 (Larix), 
LR0551 (Natuurlijke ster, takjes 

gebruikt), Achtergrondknipvel: AK0075 (Eline’s Snowflake Kisses), 
Pretty Paper dessinpapier-bloc: PB7057 (Eline’s Snowflake 
Kisses), Sneeuwpapier: CA3104, Enamel dots: PL4510 (goud, 
zilver), Lint, Parelpen (DDBD), Touw

Neem het patroon over op wit karton. 
Snijd de afbeelding af op 9,5 x 11,3 cm en plak op dessinpapier 
van 10,5 x 12,3 cm. 
Snijd dessinpapier van 3,5 x 9,5 cm en van 3 x 3,5 cm. Beplak 
hiermee beide zijkanten. 
Snijd sneeuwpapier van 2 x 21 cm en van 4,5 x 21 cm en knip ze 
aan één lange zijde golvend af. Plak ze verspringend op. 
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Zet de dieren in elkaar en teken witte stipjes op 
ogen en neusjes. 
Plak dessinpapier van 4 x 5 cm op de label en knoop er lint en 
touw aan. 
Zet op de takjes witte stipjes (besjes) met een parelpen. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.
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Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1422 
(Spinnenweb), CR1467 
(Basisvormen met stiksteken-
Ovalen), Craftstencil van 
Marleen: PS8044 (Heksenhoed), 
Achtergrondknipvel: AK0073 

(Eline’s Herfst), Pretty Paper dessinpapier-bloc: PB7057 (Eline’s 
Snowflake Kisses) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1370 
(Eline’s IJsbeer), COL1442 
(Karin’s Hert, Sterren en 
Label), Craftables: CR1467 
(Basisvormen met stiksteken-
Ovalen), Tekststempels: CS1018 

(Droom), Achtergrondknipvel: AK0076 (Eline’s Galaxy) 

Snijd van kraft een topvouwkaart van 10,5 x 21 cm. Snijd zwart 
dessinpapier van 10 x 20,5 cm en snijd het achtergrondvel af op 
9,5 x 20 cm. 
Leg het craftstencil van de heksenhoed op donkergrijs karton 
en teken de buitenste lijnen om. Leg het stencil vervolgens op 
zwart, rood en goudkleurig karton en trek de binnenste lijnen 
over. Knip alles uit en plak de hoed in elkaar. 
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton. Plak 
de dieren in elkaar en teken witte stipjes op ogen en neusjes.
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een basiskaart van 18 x 25 cm uit vergrijsd kraft en ril op 
12 en 13 cm. Neem het patroon over op de kaart. 
Snijd de afbeelding af op 8,5 x 15 cm. Plak op de achterzijde van 
de voorkant dessinpapier van 8,5 x 15 cm. 
Snijd een strookje zwart karton van 1,5 x 8,5 cm en stempel er 
een witte tekst op. Snijd uit zwart dessinpapier twee strookjes 
van 1,5 x 1,5 cm.
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren karton. Plak 
de dieren in elkaar en teken witte stipjes op ogen en neusjes.
Plak het ovaal op de linker benedenhoek en snijd de uitstekende 
delen af.
Werk de kaart af volgens voorbeeld. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Silhouetstempels: CS1040 
(Christmas), Stempelinkt 
Memento: bamboo leaves, rich 
cocoa, Distressinkt: mowed 

lawn, mustard seed, twisted citron, Papicolor kaartenkarton 
Original: zwart (901), kerstrood (943) 
Kraftpapier, Gelpen: wit 

Extra nodig voor deze kaart:
Silhouetstempels: CS1039 
(Halloween), Tekststempels: 
CS1018 (Dream), Distressinkt: 
carved pumpkin, dusty 
concord, mustard seed, rusty 
hinge, salty ocean, spiced 

marmalade, wilted violet, worn lipstick, Stempelinkt Memento: 
sweet plum, Papicolor kaartenkarton Original: paars (946), 
hemelsblauw (949), baby roze (959)

Snijd met behulp van het craftstencil twee rechthoeken van 11,8 
x 7,5 cm uit stempelpapier en kleur ze in met distressinkt. Spuit 
er water op en laat dit goed drogen. 
Druk de stempelkussens een paar keer op een craftsheet. Spuit de 
inkt een beetje nat en druk het stempelpapier er een paar keer 
in, zodat er vlekken op het papier ontstaan. Laat dit drogen. 
Gebruik de stamp master en stempel de huisjes, de kerstbomen, 
de weg, het hekje, de auto en de slee met herten met zwarte 
stempelinkt op het stempelpapier. Stempel de beren met bruine 
Memento inkt. 
Stempel de huisjes op maskeerpapier en knip ze uit. Bevestig 
deze maskers op het stempelpapier en stempel de grote bomen 
met groene Memento inkt op het stempelpapier. 
Scheur een strook van het maskeerpapier af en gebruik deze om 
een heuvellandschap te maken met distressinkt mowed lawn. 
Kleur met een gelpen de daken en de wieldoppen wit. Zet witte 
puntjes in de kerstbomen als versiering. 
Plak het stempelpapier op zwart karton van 12,2 x 7,9 cm en dan 
op kerstrood van 12,6 x 8,3 cm. 
Leg het craftstencil op kraftpapier van 28 x 9,5 cm en teken de 
vorm 2x na, 1x tegen elkaar aan liggend en 1x in spiegelbeeld. 
Ril ze in het midden en knip/snijd alles uit. 
Plak de afbeeldingen op.

Snijd met behulp van het craftstencil een rechthoek van 17,8 x 
11,8 cm uit stempelpapier. Snijd uit maskeerpapier een cirkel van 
5,5 cm Ø. Bevestig de uitgesneden cirkel op het stempelpapier 
en kleur het papier met distressinkt salty ocean, wilted violet en 
worn lipstick. Haal het maskeerpapier eraf. Spuit het papier nat 
en laat dit goed drogen. Bevestig het papier waaruit de cirkel is 
gesneden op het stempelpapier en kleur de maan met distressinkt 
carved pumpkin, rusty hinge, spiced marmelade en mustard seed 
in. Haal het maskeerpapier eraf. Druk de stempelkussens een paar 
keer op een craftsheet. Spuit dit een beetje nat om de inkt te 
verdunnen en druk het stempelpapier er een paar keer in, zodat 
er vlekken op het papier ontstaan. Laat dit drogen. 
Stempel met behulp van de stamp master de afbeeldingen met 
zwarte stempelinkt op het stempelpapier. 
Scheur een strook van het maskeerpapier af en gebruik die om 
een heuvellandschap te maken met distressinkt dusty concord. 
Stempel met Memento inkt teksten langs de zijkanten van 
het stempelpapier. Maak de randen van het stempelpapier wat 
donkerder met distressinkt dusty concord. 
Plak het stempelpapier op hemelsblauw kaartenkarton van 18,2 x 
12,2 cm en babyroze van 18,6 x 12,6 cm. 
Teken het craftstencil om op paars karton van 20 x 14 cm en knip 
de uitsparingen uit. 
Plak de afbeelding op.

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftstencil: PS8034 (Post card), Stamp Master Advanced: LR0029, Stempelinkt: zwart, Stempelpapier: wit, Craftsheet, Maskeerpapier



Extra nodig voor deze kaart: 
Stempel van Marjoleine: 
MZ1905 (Sneeuwpop)

Extra nodig voor deze kaart: 
Stempels van Marjoleine: 
MZ1906 (Kerstballen)

Snijd blauw karton van 7,5 x 11,5 cm en stempel er vogeltjes op. 
Stempel de vogeltjes daarna op een stukje papier en knip ze uit. 
Leg de uitgeknipte vogeltjes op de gestempelde en zet ze vast 
met een stukje crafttape. 
Stempel de sneeuwman, het bordje en de tekst. Als je nu 
het papiertje weg haalt, heb je niet door de vogeltjes heen 
gestempeld. Stempel twee wanten op een stukje blauw karton. 
Knip ze uit met een klein randje eromheen. 
Teken witte accenten. Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 
10,5 x 15 cm. Stempel een dessin van ijskristallen langs de rand. 
Plak er nachtblauw karton van 8 x 12 cm en de bestempelde kaart 
op. Plak de wanten met 3D-kit/foamtape op.

Snijd blauw karton van 11 x 11 cm en stempel er de voorste 
kerstbal op. Stempel de bal daarna op een stukje papier en knip 
hem uit. Leg de uitgeknipte bal op de gestempelde en zet het 
papier vast met een stukje crafttape. 
Stempel nu ook de andere kerstballen en de tekst. Als je het 
papiertje weghaalt, heb je niet door de voorste kerstbal heen 
gestempeld. 
Stempel nog wat sterren. Stempel drie strikjes op een stuk blauw 
karton. Knip ze uit met een klein randje eromheen. 
Teken witte accenten. 
Plak de bestempelde kaart op nachtblauw karton van 11,5 x 11,5 
cm. Plak beide laagjes met 3D-kit/foamtape op een hagelwitte 
dubbele kaart van 13,2 x 13,2 cm. Plak de strikjes ook met 
3D-kit/foamtape op.

Door Marjolein Zweed
marjoleinesblog.blogspot.nl
 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Archival cobalt, Kaartenkarton: blauw, hagelwit en nachtblauw, Gelpen: wit


