
The Collection #84

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1441 (Giftwrapping - Karin’s pins bows), Stans- en embosapparaat, Craftstencil: PS8051 (Champagne by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Vellum

Extra nodig voor de cover 
kaart: 
Collectables: COL1418 
(Elegante nummer), COL1443 
(Giftwrapping-Karin`s Vogel, 
Harten & Tag), Craftables: 
CR1331 (Basisvormen-Cirkels), 
Creatables: LR0566 (Diner-
set), Stempels: CS1008 
(Kerst- en Nieuwjaarswensen), 
CS1015 (Menu), Stempelinkt: 
Memento tuxedo black, 
Docrafts artiste metallic, 
Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9164 (Winter days 
by Marleen, gebruikt voor 
het groene rondje), Papicolor 

kaartenkarton Original: ravenzwart (901), zeegroen (917), 
Decoratiepapier: CA3126 (goud), Metallic papier: CA3140 
(mint), Soft glitterpapier: CA3144 (platina), CA3147 (mint), 
Spiegelpapier: CA3134 (goud), Dun wit touwtje, waxkoord zwart, 
zwarte fineliner

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), Craftables: 
CR1461 (Nest stansen-
Harten-M), CR1477 (Ponsmal 
Sakura), Tekststempels: 
CS0998 (Huwelijkswensen-
NL), Stempelinkt: Memento 
tuxedo black, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PB7057 
(Eline’s snowflake kisses), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: heide (922), lichtroze 
(923), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Metallic 
papier: CA3139 (lichtroze), 
Soft glitterpapier: CA3148 

(lichtroze), Enamel dots: PL4515 (sneeuw & ijs), Plakparels: 
CA3132 (wit), Waxkoord: wit

Teken de buitenste lijnen van de champagnefles om op hagelwit 
karton en teken hier direct de champagneglazen tegenaan. Knip 
dit als een geheel uit, leg het met de bovenkant omhoog op 
een nieuw stuk hagelwit karton en teken dit om. Knip ook dit 
uit. Teken nog een los champagneglas, deze plak je er later met 
3D-tape voor. 
Neem het deel voor de achterkant en maak op ca. 9,5 cm van 
de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop blijven staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken deze om aan de achterkant van 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 en plak 
ook het extra glas op. 
Schrijf de tekst en teken de boogjes met een zwarte fineliner 
op de label van de fles. Let erop dat je bij de delen van vellum 
alleen lijm aanbrengt op de stukken waar later nog iets overheen 
wordt geplakt of breng een klein beetje lijm langs de randjes 
aan. Stans de cirkel, de nummers, de ster, de pinnen, het 
labeltje en het bord met bestek uit. Bestempel de cirkel en 
het labeltje met een tekstje, plak op en maak een strikje van 
waxkoord bij het labeltje om de fles. Decoreer de kaart met 
uitgestanste figuren.

Teken de buitenste lijnen van de champagnefles om op hagelwit 
en teken hier direct het champagneglas tegenaan. Knip dit 
als een geheel uit, leg het met de bovenkant omhoog op een 
nieuw stuk hagelwit karton en teken dit om. Knip ook dit uit. 
Neem het deel voor de achterkant en maak op ca. 9,5 cm van 
de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte 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 papier en/of 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, 
anders teken je in spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op. 
Let erop dat je bij de delen van vellum alleen lijm aanbrengt op 
de stukken waar later nog iets overheen wordt geplakt of breng 
een klein beetje lijm langs de randjes aan. 
Stans de bloemetjes, de hartjes en de pinnen uit. Decoreer de 
kaart met uitgestanste figuren en werk de bloemetjes af met 
enamel dots en plakparels.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Creatables: LR0550 (Tiny’s Larix), LR0551 (Natuurlijke Ster), LR0618 (Anja’s Vouwmal-XL), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: 
gathered twigs, Stempelinkt: zwart, Craftstencil by Marleen: PS8049 (Pendule), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 (Brocante 
winter), Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930) en kraft, Enamel dots: PL4510 (goud en zilver), Paper distresser, Gesso: wit, 
Lint: wit, Plaksteentjes: CA3136
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser en Gesso. Bewerk de uitgestanste groene onderdelen met distressinkt. 
Stans de dennenappels uit kraftpapier. Werk de kaart af met dennenappels, kaarsen, kersttakjes, plaksteentjes en enamel dots, een 
strikje, een gestanste sierlijke rand en een tekst.  
 Extra nodig voor deze kaart:

Craftables: CR1426 (Set 
Kaarsen), Creatables: LR0599 
(Sierlijke randen/Sweet 
borders-2), LR0636 (Klok/
Wijzerplaat), Stempels: MZ1905 
(Marjoleine’s Sneeuwman), 
Knipvel: VK9582 (Frozen 
Forest), Metallic papier: 
CA3138 (koper),  

Plaksteentjes: CA3136

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1426 (Set 
kaarsen), Creatables: LR0549 
(Tiny’s Hulst), LR0571 (Anja’s 
vouwmal-Verticaal), LR0599 
(Sierlijke randen/Sweet 
borders-2), LR0636 (Klok/
Wijzerplaat), Stempels: MZ1906 

(Marjoleine’s Kerstballen), Distressinkt: forest moss, pine needles, 
Knipvel: VK9582 (Frozen forest), Papicolor kaartenkarton: 
zwart (901), cerise (933), olijfgroen (945), lichtgroen (947), 
legergroen (954), Soft glitterpapier: CA3144 (platina), Lint: smal 
wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1425 
(Adventskaarsen), Creatables: 
LR0549 (Tiny’s Hulst), LR0599 
(Sierlijke randen/Sweet 
borders-2), LR0636 (Klok/
Wijzerplaat), Tekststempels: 
CS1009 (Happy holidays), 

Distressinkt: forest moss, pine needles, Papicolor kaartenkarton: 
olijfgroen (945), lichtgroen (947), legergroen (954), Soft glitter 
papier: CA3144 (platina)

Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm. Plak het op kraft van  
14,5 x 14,5 cm en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 
15 x 15 cm. Snijd uit dessinpapier de volgende onderdelen: een 
rechthoek van 10 x 8 cm, een strook van 3,5 x 14,5 cm (bevestig 
hierachter de rand) en van 15 x 3,5 cm. Plak de laagjes op de 
kaart. Stans de klok uit dessinpapier en plak deze op een 10,5 
cm Ø cirkel van metallic papier. Knip een plaatje rond uit en plak 
het op het middengedeelte van de klok. Plak het geheel op de 
voorkant van de kaart. Werk de kaart af.

Teken de buitenste lijnen van de pendule om op kraftpapier en 
knip ze uit. Snijd kraftpapier van 20 x 20 cm en ril dalvouwen 
op 5 en 10 cm. Bevestig de pendule op het buitenste deel van 
20 x 5 cm. Snijd de uitstekende delen van de kaart gelijk met de 
pendule. Teken de binnenste lijn van de pendule om op hagelwit 
karton, de kleinere onderdelen op kraftpapier en de allerkleinste 
op dessinpapier. Knip alles uit en plak het op de pendule. 
Snijd twee rechthoeken: hagelwit karton van 19,5 x 9,5 
cm en dessinpapier van 18,5 x 8,5 cm. Snijd twee stroken: 
kraftapier van 20 x 3,5 cm en dessinpapier van 20 x 3,25 cm. 
Plak de laagjes op de rechthoek van 20 x 10 cm. Stans de klok 
uit glitterpapier en plak deze op een 10,5 cm Ø cirkel van 
dessinpapier. Stans de wijzers uit zwart karton. Stans de takjes 
en blaadjes uit verschillende kleuren groen karton. Knip een 
plaatje uit. Werk de kaart af. 

Teken de buitenste lijnen van de pendule 2x om op hagelwit 
karton en knip ze uit. 
Teken de binnenste lijn van de pendule om op kraftpapier, de 
kleinere onderdelen op hagelwit karton en de allerkleinste op 
dessinpapier. Knip alles uit en plak het op één pendule. 
Ril de andere pendule op 3 cm vanaf de bovenkant. Vouw dit 
stukje om. Plak de twee pendules met dit omgevouwen stukje op 
elkaar.
Stans de klok uit hagelwit karton en plak deze op een 10,5 cm Ø 
cirkel van dessinpapier. Stans de wijzers uit glitterpapier en de 
takjes en blaadjes uit verschillende kleuren groen karton. Werk de 
kaart af.



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1425 
(Adventskaarsen), Creatables: 
LR0549 (Tiny’s Hulst), LR0599 
(Sierlijke randen/Sweet 
borders-2), Tekststempels: 
CS1009 (Happy holidays), Soft 

glitterpaper: CA3142 (zilver), Papicolor kaartenkarton: olijfgroen 
(945), lichtgroen (947), legergroen (954), Distressinkt: forest 
moss, pine needles

Teken de buitenste lijnen van de pendule 2x om op hagelwit 
karton en knip ze uit. 
Teken de binnenste lijn van de pendule om op kraftpapier, de 
kleinere onderdelen op hagelwit karton en de allerkleinste op 
dessinpapier. Knip alles uit en plak het op één pendule. 
Ril de andere pendule op 3 cm vanaf de bovenkant. Vouw dit 
stukje om. Plak de twee pendules met dit omgevouwen stukje op 
elkaar. 
Knip een rond plaatje uit en plak het op een 10,5 cm Ø cirkel van 
dessinpapier. 
Stans de takjes en blaadjes uit verschillende kleuren groen 
karton. Werk de kaart af.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com  

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1447 (Cirkel & Sterren), Stans- en embosapparaat, Craftstencil: PS8050 (Vuurwerk by Marleen), Stempelinkt: VersaMark, 
Knipvel: AK0076 (Eline’s Galaxy achtergronden), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9164 (Winter days by Marleen), PK9165 (Brocante 
winter, gebruikt onder de tekstjes), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), zeegroen (917), hagelwit (930), zachtblauw 
(964), marineblauw (969), Embossingpoeder: wit (EP100 Stampendous), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Soft glitterpapier: CA3142 
(zilver), CA3146 (blauw)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1444 
(Rozetten & Labels), 
Craftables: CR1453 (Klassiek 
alfabet-kleine letters & 
nummers), Creatables: 
LR0636 (Klok/Wijzerplaat), 
Stempels: CS1008 (Kerst 
-en Nieuwjaarswensen), 
Spiegelpapier: CA3135 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1418 
(Elegante nummers), 
Creatables: LR0503 (Vuurpijl), 
LR0569 (Geschenkdoos), 
Tekststempels: CS1009 (Happy 
holidays), Metallic papier: 
CA3140 (mint), CA3141 
(lichtblauw), Waxkoord: zwart

Snijd een cirkel van 14,5 cm Ø uit marineblauw en uit hagelwit 
karton. Neem de witte cirkel en en maak op ca. 2,5 cm van de 
bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast en snijd een recht stukje van de onderkant. De 
kaart kan nu rechtop blijven staan. Snijd een cirkel van 13,5 
cm Ø uit blauw soft glitterpapier en plak die op de kaart. Knip 
donkere sterrenhemels uit de Galaxy achtergronden. Snijd uit één 
achtergrond een cirkel van 12,5 cm Ø en plak die op de kaart 
(ook deze kan niet in een keer uit de afbeelding, dus ook hier 
komt een naad die wordt weggewerkt achter de vuurpijlen). 
Stans de klok/wijzerplaat uit zilver en plak op. 
Teken de buitenste lijnen van twee van de vuurpijlen om op 
hagelwit karton en knip ze uit. Gebruik voor het decoreren de 
binnenste lijnen van het stencil. Teken ze om aan de achterkant 
van papier en/of dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het 
stencil om te draaien, anders teken je in spiegelbeeld. Plak de 
uitgeknipte delen op en plak de vuurpijlen (plat en met 3D-tape) 
op de kaart. Werk de kaart af met sterren, een rozet met 2020 en 
een tekstje. 

Snijd een marineblauwe topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
blauw glitterpapier van 14 x 14 cm op. Neem twee vellen galaxy 
achtergronden en knip de donkere sterrenhemel eruit. Maak van 
beide een vierkant van 13 x 13 cm en plak op de kaart, de naad 
komt later onder de vuurpijlen te zitten. Teken de buitenste 
lijnen van de verschillende vuurpijlen om op hagelwit en knip 
ze uit. Voor het decoreren gebruik je de binnenste lijnen van 
het stencil. Teken deze om aan de achterkant van papier en/of 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, 
anders teken je in spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de 
vuurpijlen en de pijlen daarna (plat en met 3D-tape) op de kaart. 
Stans de geschenkdoos uit zwart karton en plak hem in elkaar 
en daarna op de kaart tussen de vuurpijlen. Stans de nummers 
uit zilverpapier en plak ze op in de doos. Stans de vuurpijlen 
uit mintgroen en lichtblauw metallic papier en decoreer ze met 
dessinpapier. Werk de kaart af met sterren, een stukje waxkoord 
en een tekstje.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Petra’s Creatables: LR0438 (Larix), LR0564 (Driehoek), LR0628 (Bessen), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: VersaMark, 
Embossingpoeder: wit (EP100 Stampendous), Knipvel: VK9582 (Frozen forest), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9165 (Brocante 
winter), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original: hagelwit (930), taupe (961), Kaartenkarton: glanzend 
donkergroen, lichtrood, Metallic papier: CA3140 (mint), Sneeuwpapier: CA3104, Enamel dots: PL4510 (goud & zilver), PL4515 (sneeuw 
& ijs), Kant: wit, Plakparels: CA3132 (wit), Plaksteentjes: CA3136 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1479 
(Cyclamen by Marleen), 
Tekststempels: CS1036 
(Hallo winter by Marleen-
NL), Papicolor kaartenkarton 
Original: kerstrood (943), 
muisgrijs (944), grijs (958), 
Spiegelpapier: CA3137 (rood)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1353 (Label 
XL & Labels XS), CR1478 
(Poinsettia by Marleen), 
Tekststempels: CS1037 
(Hello winter by Marleen-
GB), Papicolor kaartenkarton 
Original: kerstrood (943), 
muisgrijs (944), grijs (958), 
Spiegelpapier: CA3137 (rood), 
Waxkoord: wit, Parelpen: 
parelwit

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1331 
(Basisvormen-Cirkels), 
CR1490 (Sneeuwklokje 
by Marleen), Creatables: 
LR0574 (Bloemenframe-
Cirkel, gebruikt voor de grote 
cirkel), Tekststempels: CS1037 
(Hello winter by Marleen-
GB), Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtroze (923), 

lichtgrijs (957), Kaartenkarton: parelmoer, Metallic papier: 
CA3139 (lichtroze), Waxkoord wit

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 15 cm en plak er 
14,5 x 14,5 cm grijs karton en 14 x 14 cm dessinpapier op. Snijd 
een strook dessinpapier van 15 x 7 cm en plak die op met een 
randje kant erlangs. Stans de achterkant van de driehoek uit 
sneeuwpapier, de driehoek zelf uit hagelwit en het grote sierlijke 
vierkant uit dessinpapier. Stans de afbeelding uit met het kleine 
sierlijke vierkant. Plak ze op elkaar en met 3D-tape op de kaart. 
Stans verschillende takjes, besjes, bloemen en blaadjes uit. Werk 
de kaart af met een tekstje en diverse plaksteentjes.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak 
er grijs karton van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 
cm op. Plak een randje kant langs de zijkant. Stans de label uit 
dessinpapier, knoop een stukje waxkoord door het gaatje en 
plak op de kaart. Stans twee hoekjes uit sneeuwpapier en plak 
ze onderin op de label. Stans de achterkant van de driehoek uit 
dessinpapier, de driehoek zelf uit hagelwit karton en het grote 
sierlijke vierkant uit dessinpapier. Stans de afbeelding uit met 
het kleine sierlijke vierkant. Plak ze op elkaar en met 3D-tape 
volgens voorbeeld op de kaart. Stans verschillende takjes, besjes, 
bloemen en blaadjes uit en plak ze op de kaart. Werk de kaart af 
met een tekstje en diverse plaksteentjes.

Snijd een hagelwit topvouwkaartje van 15 x 7 cm en plak er 
lichtgrijs karton van 14,5 x 6,5 cm en dessinpapier van 14 x 6 
cm op. Stans de achterkant van de driehoek uit dessinpapier, 
de driehoek zelf uit hagelwit en een cirkel uit kraft. Stans 
de afbeelding uit met een kleinere cirkel. Plak de laagjes op 
elkaar en volgens voorbeeld met 3D-tape op de kaart. Stans 
verschillende takjes, besjes, bloemen, steeltjes en blaadjes uit. 
Werk de kaart af met een tekstje en diverse plaksteentjes.


