
The Collection #83

Door Marjolein Wormsbecher
Magnificentmagnolias.blogspot.com
 
Algemene werkwijze stempelen kaarsenrand:
Stempel de kaarsen met Versamark inkt op metallic papier. Strooi er embossingpoeder over, schud het overtollige poeder eraf. 
Verwarm de embossingpoeder met een heattool tot het smelt. Knip de kaarsen uit en werk ze volgens voorbeeld af met een zwarte 
Sharpie pen en gele glitterlijm.
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0435 (Petra’s Poinsettia), Stans- en embosapparaat, Randstempel: TC0878 (Kaarsen by Tiny), Versamark inkt, 
Embossingpoeder: wit (Wow), Heattool, Fluweelkarton: wit, Soft glitterpapier: CA3144 (platina), Vellum, Foam stansvellen: LR0023 
(2 mm), Glitterlijm: geel (Stickles), Plaksteentjes: platina, Sharpie pen: zwart

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Creatables: LR0632 (Vouwmal-
Ster), Tekststempels: CS0979 
(Kerstwensen), Stempelinkt 
Versafine: onyx black, Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: 
PK9165 (Brocante Winter), 
Metallic papier: CA3139 

(lichtroze), Sneeuwpapier: CA3104, Organzalint, Plakparels: 
CA3132 (wit)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1392 (Ketting 
van stippen en hartjes), 
CR1476 (Ponsmal-Hulst), 
Designfolder: DF3454 (Karin 
Joan’s Letter), Craftstencil by 
Marleen: PS8048 (Openhaard), 
Distressinkt: hickory smoke, 
Blending tool, Pretty Papers 

dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), PK9155 
(Weathered Wood), PK9154 (Eternity), Metallic papier: CA3140 
(mint), Soft glitterpapier: CA3143 (goud), CA3147 (mint)

Snijd van wit fluweelkarton een basiskaart van 13,5 x 30 cm, 
ril de lange kant op 16,5 cm en op 16 cm. Leg de mal van de 
ster op de rillijn van het korte gedeelte en stans hem uit. Stans 
de ster ook uit het sneeuwpapier, plak deze op de ster van de 
basiskaart, met vellum ertussen, en snijd de uitstekende delen 
van het vellum weg. Maak een sneetje op de smalle strook van 
de basiskaart, rijg er een stukje organzalint door en plak het 
aan de achterkant van de kaart vast. Plak dessinpapier van 16 x 
13 cm op de voor- en achterkant van de basiskaart. Stempel de 
tekst op een banier van dessinpapier en plak deze op iets groter 
sneeuwpapier. Stans de poinsettia uit vellum en de blaadjes uit 
glitterkarton. 
Stempel de kaarsenrand 2x op roze metallic papier en knip 
ze uit, knip van de 2e afdruk alleen de voorste kaarsen uit 
en verwerk ze als een 3D-plaatje. Plak de onderdelen volgens 
voorbeeld op en werk de kaart af met de witte pareltjes en lint.

Vouw een A4-vel fluweelkarton dubbel tot een topvouwkaart van 
A5-formaat. Plak er dessinpapier van 19 x 13 cm op. 
Neem alle delen van het craftstencil over op dessinpapier en 
fluweelkarton. Beïnkt ze met distressinkt en een blendingtool 
en plak ze op met hier en daar 3D-foamtape of gebruik de foam 
stansvellen. Stans uit het goud- en mintkleurige glitterpapier 
het alfabet (dat bij de designfolder hoort), de slinger en 
de hulstblaadjes. Plak de openhaard op de kaart. Maak een 
tekstslinger en plak die op de openhaard. 
Stempel de kaarsenrand op het mintkleurige metallic papier 
zoals beschreven in de algemene werkwijze en plak de rand 
met 3D-foamtape op. Stans de poinsettia’s uit vellum en 
fluweelkarton en de blaadjes uit platina glitterpapier. Plak de 
bloemen en blaadjes op en werk de kaart af met plaksteentjes.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1478 (Poinsettia by Marleen), Creatables: L0633 (Doily Sneeuwvlokken), LR0634 (Kerstgroen), Tekststempels: CS1037 
(Hello winter by Marleen), Stempelinkt: zwart, Distressinkt: forest moss, gathered twigs, pine needles, Knipvellen: PA4098 (Christmas 
Assorti), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7057 (Eline’s Snowflake kisses), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Paper 
distresser, Gesso: wit, Lint: wit
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een distresser en gesso. Bewerk de uitgestanste groene bladeren met distressinkt. 
Werk de kaart af met kerstlichtjes, poinsettia’s, sneeuwvlokken, een strik en een tekst. 
 

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1362 (Schudbol, cirkel 8,5 cm Ø gebruikt), Creatables: LR0635 (Klassieke Rand), Knipvel: VK9583 (Eternity), 
Tekststempels: CS1041 (Condoleance), Stempelinkt: zwart, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9154 (Eternity), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930) 
 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1486 
(Lichtjesslinger by Marleen), 
Creatables: LR0632 (Vouwmal-
Ster), Knipvel: EWK1252 
(Winter dreams-roze), 
Metallic papier: CA3138 
(koper), CA3139 (lichtroze), 
Verbandgaas 

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

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14 x 14 cm. Leg de mal 
midden op de voorkant van de kaart, op 4 cm gemeten vanaf de 
vouw, en stans de ster uit. Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 
cm, van 13,5 x 6,5 cm, van 7 x 7 cm, en twee stroken van 3,5 x 
13,5 cm. Knip het plaatje uit en plak het op metallic papier van 
8 x 9,8 cm. Bevestig er verbandgaas achter. 
Plak alles op de hagelwitte dubbele kaart.
 
De hele ster: Stans de ster uit dessinpapier van 14 x 14 cm. 
Leg de mal in spiegelbeeld op hetzelfde dessinpapier en stans 
deze nogmaals uit zodat er een hele ster ontstaat. Doe dit met 
meerdere kleuren dessinpapier. Knip van de ster steeds meer 
onderdelen af. Plak de ster op de voorkant van de kaart.

Snijd uit dessinpapier vierkanten van 13,5 x 13,5 cm en van 12,5 
x 12,5 cm en stroken van 13,5 x 7 cm en van 13,5 x 2 cm. 
Stans de rand 2x uit hagelwit karton en bevestig deze achter 
de strook van 13,5 x 7 cm. Knip het plaatje uit en plak het op 
metallic papier van 9,2 x 9,2 cm. 
Plak alles op de hagelwitte dubbele kaart van 14 x 14 cm.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1432 (Kruiden en 
Bladeren), Creatables: LR0610 
(Lelie), Distressinkt, Papicolor 
kaartenkarton Original: groen 
(954), Hoekpons

Rond de hoeken van de kaart en het dessinpapier volgens 
voorbeeld af. Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 14 x 14 cm. 
Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm, snijd het door op 10 cm; 
de strook van 3,5 cm wordt ook gebruikt. Stans een cirkel uit het 
gedeelte van 10 x 13,5 cm (A) en plak er een afbeelding achter. 
Stans de randmal uit dessinpapier en plak deze aan de zijkant 
achter het dessinpapier (A). Plak het geheel op de afgesneden 
strook van 3,5 x 13,5 cm (B). Zorg ervoor dat het patroon van 
het dessinpapier mooi doorloopt. Stempel een tekst op een 
stukje dessinpapier. Stans de lelie uit hagelwit karton en bewerk 
de bloem heel licht met distressinkt. Stans de bladeren uit groen 
karton. 



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1489 (Schoentje zetten by Marleen), Creatables: LR0494 (Horizon Amsterdam), LR0500 (Maan), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: CS1042 (Pieten Post by Marleen), Stempelinkt Memento: tuxedo black, Pretty Papers dessinpapier-blocs: 
PK9159 (Swedish winter), PK9160 (Romantic dreams), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: grijs (322) en bruin (323), Original: 
hagelwit (930), donkerbruin (938) en nootbruin (939), Spiegelkarton: CA3134 (goud), CA3137 (rood) 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1417 (Ponsmal-
ABC), CR1464 (Marleen’s 
Greenery), Creatables: LR0581 
(Vlaggetjes), Craftstencil: 
PS8048 (Openhaard by 
Marleen), Pretty Papers 
dessinpapier-blocs: PK9152 
(Kruiden en Bladeren), PK9164 
(Winter days by Marleen), 

Papicolor kaartenkarton: Recycled Kraft oranje (325) en groen 
(328), Original ravenzwart (901), Groen kaartenkarton, Vellum, 
Soft glitterpapier: CA3145 (brons)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkels), CR1487 
(Cadeauzak by Marleen), 
CR1488 (Cadeautjes by 
Marleen), Designfolder: DF3453 
(Linnen), Craftstencil: PS8047 
(Cadeauzak by Marleen), 
Distressinkt: walnut stain, 
Zwarte gelpen

Teken de buitenste lijnen van de openhaard om op hagelwit 
karton. Teken de openhaard 2x, 1x gewoon met de opening voor 
het vuur en 1x in spiegelbeeld zonder de opening. Knip beide uit. 
Neem de openhaard in spiegelbeeld zonder de opening en maak 
op circa 2,5 cm van de bovenkant een rillijn en vouw om. Dit 
gedeelte plak je tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop 
blijven staan. 
Plak vellum over de openingen van de openhaard. 
Voor het decoreren gebruik je 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. Teken en knip haardblokken en vuur uit kraft en 
glitterpapier en plak ze op het vellum. 
Stans de slinger met letters, de maan, de huisjes, de schoentjes 
met stro, de wortels, het briefje en de plantjes uit, plak ze in 
elkaar en dan op de kaart. Werk de kaart af met een tekstje. 

Teken de buitenste lijnen van de cadeauzak om op hagelwit. 
Teken de cadeauzak 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip 
beide uit. Neem de zak in spiegelbeeld en maak op ca. 5,5 cm 
van de bovenkant een rillijn en vouw om. Dit gedeelte plak je 
tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Voor het decoreren gebruik je 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. Embos het onderste deel 
van de zak met de linnenstructuur en bewerk de zak daarna 
met bruine inkt. Plak de uitgeknipte delen op de kaart, plak de 
opening van de zak op met 3D-tape en laat direct eronder een 
stukje vrij van tape, zodat je er nog een cadeautje tussen kunt 
steken. Stans een cirkel uit dessinpapier en één uit hagelwit, 
plak ze op elkaar en met 3D-tape op de kaart. Stans de jute zak, 
de cadeautjes en het strooigoed uit, plak ze in elkaar en dan op 
de kaart. Werk de kaart af met een tekstje op een geel baniertje 
en op de jute zak.

Extra nodig voor deze kaart: 
Papicolor Recycled Kraft grijs 
(322), Vellum 

Snijd van gerecycled grijs kraft een topvouwkaart van 12,5 x 14,5 
cm. Snijd wit karton van 12 x 14 cm en plak er dessinpapier van 
11,5 x 13,5 cm op. 
Stans de klassieke rand aan twee zijden van een strook 
dessinpapier.
Stempel een tekst op vellum van 5 x 16 cm, vouw de uiteinden 
naar achteren om de rand en plak vast. Stans een afbeelding en 
een hagelwitte cirkel. Plak ze iets verspringend op elkaar.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com  

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1488 (Presents by Marleen), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: wit EP100 
(Stampendous), Heattool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: 
grijs (322) en bruin (323), Original: hagelwit (930), babyblauw (956) en zachtblauw (964), Metallic papier: CA3140 (mint), CA3141 
(lichtblauw), Soft glitterpapier: CA3144 (platina), Gelpen: zwart

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton Original: anjerwit (903), rood (918), ravenzwart (901), Sneeuwpapier: CA3104, Soft 
glitterpapier: (goud), Spiegelkarton: CA3137 (rood), Borduurgaren: goudgeel, rood
 
Kijk op www.mariannedesign.nl voor de Cross Stitch Christmas download.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1415 (Eline’s 
Slee en IJsschots), Craftables: 
CR1486 (Lichtjessnoer by 
Marleen), Craftstencil: PS8046 
(Kerstboom by Marleen), 
Stempels: CS1036 (Hallo 
Winter by Marleen), Enamel 
dots: PL4515 (sneeuw en ijs), 
Waxkoord: blauw

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1476 
(Kerst), Craftables: CR1473 
(Borduurmal-Rand), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
kerstrood (943), nootbruin 
(939), donkerbruin (938), 
mosgroen (951), Borduurgaren: 
twee tinten groen

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1459 (Eline’s 
Kerstboom), Craftables: CR1464 
(Marleen’s Greenery), CR1487 
(Presents bag by Marleen), 
Craftstencil: PS8048 (Fire place 
by Marleen), Stempels: CS1037 
(Hello Winter by Marleen), 
Distressinkt: walnut stain, Soft 

glitterpapier: CA3142 (zilver), CA3145 (brons), Vellum

Teken de buitenste lijnen van de kerstboom om op hagelwit. 
Teken de kerstboom 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip 
beide uit. Neem die in spiegelbeeld en maak op ca. 5,5 cm van 
de bovenkant een rillijn en vouw om. Dit gedeelte plak je tegen 
de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Voor het decoreren gebruik je 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. Wanneer je bij de delen van 
de boom ze aan de bovenkant tegen de volgende aan tekent, 
passen ze als ‘puzzelstukken’ in elkaar en komen er geen witte 
randen tussen. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. 
Stans het lichtjessnoer uit hagelwit en de lichtjes uit 
glitterpapier, plak ze in elkaar en dan op de kerstboom. Knip het 
teveel netjes af. Stans de slee, de jute zak en de cadeautjes uit, 
plak ze in elkaar en dan op de kaart. Werk de kerstboom af met 
een piek/ster, enamel dots als kerstballen en een tekstje. 

Snijd anjerwit karton van 14 x 14 cm en rood spiegelkarton 
van 15 x 15 cm. Stans de borduurmal op 2,5 cm vanaf de 
onderkant van de witte kaart en borduur volgens patroon. 
Stans de onderdelen van het rendier uit en plak hem in elkaar. 
Het voorbeeld staat op de verpakking. Gebruik voor de poten 
nogmaals de oren (in donkerbruin) en gebruik deze ook voor 
de blaadjes. De rode besjes maak je met de stansvorm voor het 
puntje van de neus. Stans het woord Kerst uit donkerrood karton 
en goudkleurig soft glitterpapier. Plak ze zodanig op elkaar, dat 
het lijkt of het rode woord een goudkleurige schaduw heeft.

Teken de buitenste lijnen van de openhaard om op hagelwit. 
Teken de openhaard 2x, 1x gewoon met de opening voor het 
vuur en 1x in spiegelbeeld zonder de opening. Knip beide uit. 
Neem de haard in spiegelbeeld zonder de opening en maak op 
ca. 2,5 cm van de bovenkant een rillijn en vouw om. Dit gedeelte 
plak je tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven 
staan. Plak vellum over de openingen van de openhaard. Voor het 
decoreren gebruik je 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. Teken 
en knip haardblokken en vuur uit kraft en glitterpapier en plak 
ze op het vellum. Stans de kerstboom en sterren, de jute zak, 
de cadeautjes en de plantjes uit, plak ze in elkaar en dan op de 
kaart. Werk de kaart af met een tekstje. 



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1477 
(Xmas), Creatables: CR1465 
(Borduurmal-Cirkel), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
zalm (925), babyroze 
(959), donkergroen (916), 
Borduurgaren: wit, zwart, 
Wattenschijfje: voor de baard 
en snor

Gebruik een A5-vel rood spiegelkarton en snijd anjerwit karton 
van 13 x 19.5 cm. Stans de ronde borduurmal op ruim 1 cm vanaf 
de onderkant van de witte kaart en borduur volgens patroon. 
Stans de onderdelen van de kerstman uit en gebruik een 
wattenschijfje voor de baard en snor. Er zit een malletje bij 
dat wordt gebruikt als handje, maar als je het uit zwart stanst 
kun je er ook schoenen van maken. Stans het woord Xmas uit 
goudkleurig soft glitterpapier en versier de tekst met blaadjes en 
besjes.

Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Collectables: COL1376 (Eline’s Santa Xmas), Craftables: CR1486 (Lichtjesslinger by Marleen), Creatables: LR0634 (Kerstgroen), Stans-en 
embosapparaat, Craftstencil: PS8046 (Kerstboom by Marleen), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen) 

Extra nodig voor deze kaart:
Papicolor kaartenkarton: 
Original: rood (918) en 
donkerbruin (938), Recycled 
Kraft grijs (322), Metallic 
papier: CA3138 (koper), Soft 
glitterpapier: CA3145 (brons), 
CA3147 (mint), Hoekpons

Extra nodig voor deze kaart:
Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), 
hagelwit (930), Kaartenkarton: 
restje zalm/huidkleur, Metallic 
papier: CA3140 (mint), Soft 
glitterpapier: CA3142 (zilver), 
Wattenschijfje

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 11 x 19,5 cm en rond de 
hoeken rechtsboven en linksonder af; gebruik voor het aftekenen 
een schoteltje. Pons de andere twee hoeken met een hoekpons. 
Snijd dessinpapier van 10,5 x 19 cm en 10 x 18,5 cm, rond ook 
hiervan de hoeken af. Plak de laagjes op de kaart. 
Teken het kerstboomstencil om op hagelwit karton en neem de 
binnenzijde van de kerstboom over op dessinpapier. Knip de 
delen uit en plak ze op elkaar. Stans de tekst, teken de omtrek 
van de mal over op wit karton en knip dit uit. 
Plak alle onderdelen op elkaar en dan op de kaart. 
Stans de lichtjesslinger, het rendier en het kerstgroen uit. Plak 
alle onderdelen op de kaart en werk af met gestanste sterren.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 9,5 x 14,5 cm op. 
Trek het kerstboomstencil om op hagelwit karton en neem de 
binnenzijde van de kerstboom over op dessinpapier. Knip de 
delen uit en plak ze op elkaar. 
Stans de baard en snor, rand van de muts, wanten en pompom uit 
een wattenschijfje. Stans de kerstman uit en plak hem in elkaar 
en daarna gedeeltelijk achter de boom. 
Stans de lichtjesslinger uit. Stans de tekst, teken de omtrek van 
de mal over op wit karton en knip dit uit. 
Plak alle onderdelen op elkaar en dan op de kaart.


