
The Collection #85

Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Creatables by Anja: LR0637 (Mix & Match Randen), LR0619 (Warme Winterwensen/cirkel met boogjesrand), LR0607 (Vouwmal-Ovaal), 
LR0546 (Mooie bloemenset), LR0547 (Bladerset), LR0608 (Vouwmal-Rechthoek, takjes gebruikt) en LR0509 (Tiny’s Vlinderset-3), 
Stempels: CS1028 (Mini-labels + teksten), Knipvel: VK9585 (Vogels/Vogelkooitjes), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9166 
(Brocante Summer), Kaartenkarton: zachtgeel, roze, wit, Metallic papier: CA3199 (lichtroze), Soft glitterkarton: CA3144 (platina), 
Vellum/perkamentpapier, Diamond gems: JU0937, Enamel dots: PL4515, Plakparels: CA3133, Vinger wax: 6152 (Inci Pearl Cadence), 
6147 (Inci Antiek pink Cadence)
 
Algemene werkwijze bloemen:
Stans de bloemen uit vellum, bewerk ze met wax. Laat goed drogen. Breng een klein beetje inkt aan in de harten en langs de 
randen. Laat de lijm even iets drogen voor je alles op elkaar plakt, dan ‘pakt’ het beter op het vellum!

Snijd een dubbele roze kaart van 14,3 x 14,3 cm. Stans de open rand aan de rechterzijde en de 
grote bogen aan de achterflap, zodanig dat ze precies achter de bogen van de open rand vallen. 
Maak metallic karton op maat en stans de grote bogen. Plak dit aan de linkerbinnenzijde. 
Maak dessinpapier op maat en stans de kleine bogen aan de beide kanten, plak dit op. Stans met 
de ovale mal het metallic karton en het plaatje uit. 
Werk de kaart verder af.

Snijd een dubbele zachtgele kaart van 14,3 x 14,3 cm. Stans aan de rechterkant het open patroon 
en stans de achterkant uit met de snijrand, ongeveer 2 mm ruimer. 
Snijd een strook dessinpapier van 14,3 cm en stans rechts de kleine golfrand en links de grote. Ril 
op 10,5 cm en vouw het papier om de kaart heen, plak het alleen aan de voorzijde vast. 
Stans met de cirkel met boogjesrand (LR619) het plaatje uit en maak het smalle glitterrandje door 
de twee ronde mallen met boogjes tegelijk uit te stansen. Werk de kaart verder af.

Snijd een witte topvouwkaart van 14,3 x 14,3 cm. Stans de onderkanten uit met de grote bogen. 
Snijd een strook dessinpapier van 14,3 x 14,3 cm, stans aan de voorkant de open rand en achter 
de grote bogen. Vouw het om de kaart 
heen en plak alleen aan de voorzijde vast 
(achterzijde los laten). Stans het plaatje 
onder en boven uit met behulp van de 
kleine bogen. Maak iets groter karton op 
maat en plak hier het plaatje op. 
Werk de kaart verder af.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com  

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1331 (Basisvormen-Cirkels), CR1493 (Open bloem), CR1494 (Natural twigs), CR1495 (Sprigs), Creatables: LR0509 
(Tiny’s Vlinderset), LR0638 (Vouwmal poort-Vlinder), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1018 (Dream), Stempelinkt: 
VersaMark, Embossingpoeder: wit (EP100 Stampendous), Heattool, Knipvel: VK9584 (Daydreaming), Pretty Papers dessinpapier-bloc: 
PK9166 (Brocante Summer), Papicolor kaartenkarton Original: lichtroze (923), hagelwit (930), mosgroen (951), zachtgroen (970), 
Metallic papier: CA3139 (lichtroze), Sneeuwpapier: CA3104, Soft glitterpapier, Crafttape: LR0010, Enamel dots: PL4512 (babyroze), 
Hennepkoord: groen, Kant: wit, Plakparels: CA3132 (wit), Plaksteentjes: CA3136 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1371 (Laurel with 
heart), CR1496 (Forget-me-not)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1444 
(Rozetten & Labels), 
Craftables: CR1353 (Label XL & 
Labels XS), Creatables: LR0592 
(Doily duo), Hennepkoord: wit, 
Lint: legergroen (954), Soft 
glitter papier: CA3144 (platina)

Snijd een hagelwitte strook van 30 x 13,5 cm. Plak de eerste 
vlinder aan het uiteinde vast met een stukje crafttape en stans 
uit. Meet daarna 13,5 cm af en plak de volgende vlinder op het 
andere uiteinde met een stukje crafttape en stans uit. 
Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en plak in de kaart. Snijd een 
strook dessinpapier van 13,5 x 7,5 cm en plak op met een randje 
kant erlangs. Stans de grote cirkel uit dessinpapier en stans de 
afbeelding uit het knipvel. Plak ze op elkaar en met 3D-tape op 
de kaart. 
Stans de lauwerkrans uit hagelwit en plak op de afbeelding. Stans 
de bloem, verschillende takjes en de vlinder uit en decoreer de 
kaart hiermee. 
Werk het af met een strikje, tekst en steentjes. 

Snijd een hagelwitte strook van 30 x 13,5 cm. Plak de eerste 
vlinder aan het uiteinde vast met een stukje crafttape en stans 
uit. Meet daarna 13,5 cm af en plak de volgende vlinder op het 
andere uiteinde met een stukje crafttape en stans uit. 
Snijd lichtroze karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 
12,5 cm, plak de laagjes op elkaar, snijd een kleine halve cirkel 
uit de bovenrand en plak met alleen een randje tape langs de 
zij- en onderkanten vast in de kaart. Vouw de vlinder dicht, maak 
vast met een strikje en tekstje. 
Stans de label uit hagelwit. Teken de binnenkant van de mal met 
potlood om op dessinpapier, knip uit en plak op. Snijd een strook 
dessinpapier van 15 x 3 cm, stans deze verder uit met de mal en 
plak op de label met een randje kant erlangs. Stans de grootste 
doily uit dessinpapier. Snijd een cirkel van 9,5 cm Ø uit vellum 
en snijd de afbeelding uit het knipvel. Plak de laagjes op elkaar 
en met 3D-tape op de label. 
Stans de bloem, verschillende takjes en de vlinder uit en decoreer 
de label hiermee. 
Werk de kaart af met een lintje, kantje, strikje en steentjes. 



Door Irma de Vries
irma-scrapkaarten.blogspot.com

Materialen voor beide kaarten:
Craftables: CR1474 (Shaker doily), CR1493 (Open bloem), CR1494 (Natuural twigs), CR1495 (Sprigs), CR1496 (Vergeet-mij-nietjes), 
Creatables: LR0639 (Vogelkooi-L), LR0640 (Vogelkooitjes-set), Stans-en embosapparaat, Craftstencil: PS8034 (Postcard), Stempels: 
CS1022, Knipvel: VK9586 (Vogels en Vogelkooitjes), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9166 (Brocante Summer)

Extra nodig voor deze kaart: 
Papicolor kaartenkarton: 
Original ravenzwart (901), 
Recycled kraft grijs (322), 
Metallic karton: CA3139 
(lichtroze), Lint: roze, 
Pailletten: roze

Extra nodig voor deze kaart: 
Papicolor kaartenkarton: 
Original: ravenzwart (901) 
en anjerwit (903), Recycled 
kraft grijs (322), Restjes: 
groen karton en vellum, 
Soft glitterkarton: CA3148 
(lichtroze)

Neem het middengedeelte van het crafstencil over op kraft, 
verschuif het stencil iets en teken er nog een stukje aan vast. 
Waar het stencil verlengd is, komen gaatjes/ovaaltjes, er is een 
ticketmal ontstaan. Knip en snijd die uit. Snijd dessinpapier 
van 11 x 7,5 cm en twee strookjes van 3,5 x 7,5 cm, beïnkt de 
randjes. Stans de grote vogelkooi en de kleine kooitjes uit zwart 
karton. Knip een afbeelding uit het knipvel en plak die iets over 
de grote kooi. Plak de onderdelen op de kaart. 
Stans wat takjes uit metallic karton en dessinpapier en plak ze 
zodanig op dat de kleine vogelkooi een vaas wordt. Stans takjes 
uit dessinpapier en plak die over de grote vogelkooi. 
Stans een grote vogel uit metallic karton en kleine vogeltjes uit 
zwart karton. Werk de kaart af met strikjes en pailletten. 

Neem negen boogjes van het grootste patroon van het 
craftstencil over op kraft en verleng dit stuk met nog eens drie 
boogjes. Waar het stencil verlengd is, komen gaatjes/ovaaltjes. 
Knip en snijd dit uit, er ontstaat een ticketmal. 
Neem het grootste gedeelte van het craftstencil over op anjerwit 
karton. Teken ditmaal acht boogjes. Knip uit en plak ze op het 
kraft, maar laat de bovenkant open. Hier komt straks een label 
in. Snijd dessinpapier van 10 x 10 cm en een strookje van 3 x 
12 cm. Stans de shaker doily uit dessinpapier en de grote en een 
kleine vogelkooi uit zwart karton. Knip een afbeelding uit het 
knipvel. Plak deze onderdelen volgens voorbeeld op de kaart. 
Stans de open bloem uit vellum en glitterkarton en de blaadjes 
uit kraft en groen karton. Plak ze op. Stans takjes en plak die op 
het smalle gedeelte van de kaart. 
Snijd uit kraft een label van 8 x 12 cm en plak hier restjes 
dessinpapier op. Teken het kleinste gedeelte van het craftstencil 
over op anjerwit karton, vouw dubbel en wind er een strikje om. 
Plak dit op de label. Stempel een tekst en plak die op de kaart. 
Stans nog een vogel uit glitterkarton en plak die op de vogelkooi.



Door Miriam de Vos
postenkadootje.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Distress oxide inkten: Tim Holtz, Kaartenkarton: solar white (216 grs Neenah classic crest), Lijm: roller/ 
multi medium matte, Misti

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1456 (Baby), 
CR1491 (Puzzelstuk), 
Stempelsets: EC0176 (Eline’s 
Baby’s), KJ1721 (Karin Joan-
Gefeliciteerd), Stempelinkt: 
grijs (Stazon), Distress oxide 
inkten: tattered rose, pine 
needles, dried marigold, worn 
lipstick, Spiegelpapier: CA3135 
(zilver), Sheets chipboard: 

CB5501, Glossy accent

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1477 
(Bloemetjes), CR1460 
(Hartjes), Creatables: LR0641 
(Truck), Stempelset Karin 
Joan: KJ1721 (Gefeliciteerd), 
Stempelinkt: Memento tuxedo 
black, Distress oxide inkten: 
worn lipstick, spun sugar, dried 

marigold, pine needles, pumice stone, Kaartenkarton: zwart, 
Metallic papier: CA3139 (lichtroze)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1460 
(Hartjes), CR1492 (Postmal-
Puzzelstukjes), CR1351 
(Basisvormen-Harten), 
Stempelsets Karin Joan: 
KJ1728 (Feestje), KJ1721 
(Gefeliciteerd), Stempelinkt: 

grijs (Stazon), Distress oxide inkt: worn lipstick, Crafttape: 
LR0014 (dubbelzijdig), Metallic papier: CA3139 (lichtroze), 
Spiegelpapier: CA3135 (zilver)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1402 (Wolkje), 
CR1471 (Vliegtuigjes), CR1492 
(Ponsmal-Puzzelstukjes), 
Creatables: LR0641 (Truck), 
Craftstencil: PS8052 
(Puzzelstuk), Sheets chipboard: 
CB5501 (Puzzelstukjes), 
Stempelset Karin Joan: KJ1728 
(Feestje), Distress oxide 

inkten: pine needles, DC vintage blue, Brilliance pearlescent 
poppy, Kaartenkarton: zwart, Spiegelpapier: CA3135 (zilver), 
Kleurpotlood: grijs, Vouwbeen

Snijd een topvouwkaart van 15 x 15 cm. Stans de puzzelstukjes 
4x uit wit karton en bewerk ze met distress oxide inkt  pine 
needles. Stans twee puzzelstukjes uit chipboard.
Stans de babyspulletjes uit en bewerk ze met distress oxide 
inkten. Stans twee veiligheidspeltjes uit spiegelpapier. 
Stempel de tekst en de baby of gebruik een andere leuke 
babyafbeelding en/of tekst. Stempel de tekst met grijze inkt op 
wit karton. Plak twee puzzelstukjes op de chipboardpuzzelstukjes. 
Plak de vier puzzelstukjes daarna op de basiskaart. Gebruik glossy 
accent voor de belletjes. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 14 x 10,5 cm. Breng wat 
distressinkt pumice stone aan op de onderste rand van de 
basiskaart. Stans bloemetjes uit wit karton en bewerk ze met 
drie kleuren distress oxide inkten. Stans de truck 3x uit wit 
karton, bewerk er één met distress oxide inkt pine needles. Plak 
ze op elkaar en plak de zwarte wielen op de bovenste truck. Plak 
dubbelzijdig foamtape op de achterzijde, maar laat de laadbak 
vrij. Bevestig de truck op de kaart en plak de bloemetjes in de 
laadbak en achter de auto. Stans twee hartjes uit metallic papier. 
Stempel en stans de tekst. 
Stempel de tekst op een strookje wit karton.

Snijd een witte topvouwkaart van 14 x 10,5 cm. Plak crafttape 
op een vel wit karton en stans hieruit vijf strookjes met 
puzzelstukjes. Plak ze op het witte karton, maar controleer eerst 
of de stans van het hart er helemaal op past. De middelste strook 
kun je eventueel wat naar beneden schuiven, omdat het hart in 
een punt loopt. Bewerk het hart met distress oxide inkt worn 
lipstick en plak hem op de basiskaart. Stans het woord ‘Feestje’ 
uit wit karton en zilverkleurig spiegelkarton. Plak ze op elkaar 
voor een schaduweffect. Plak twee losse puzzelstukjes op het 
grote hart. Stans hartjes uit wit karton en metallic papier en plak 
er twee op de losse puzzelstukjes. Snijd twee smalle strookjes wit 
karton en stempel er een tekst op.

Teken het stencil van het puzzelstuk om op wit karton. Doe dit 
nogmaals in spiegelbeeld en zodanig dat de randjes, waar de 
vouwlijn komt, elkaar overlappen. Gum de potloodlijntjes weg. 
Knip de puzzelkaart uit en vouw dubbel. Met een vouwbeen kun 
je extra strakke vouwlijnen maken. Stempel de tekst op de kaart 
en stans het woord uit. Stans de wolkjes 3x. Stans de vliegtuigjes 
uit wit karton en kleur er een aantal. Stans de  puzzelstukjes uit 
chipboard. Stans de truck 3x uit, bewerk er één met Brilliance 
pearlescent poppy. Plak ze op elkaar en plak de zwarte wielen op 
de bovenste truck. Plak dubbelzijdig foamtape op de achterzijde, 
maar laat de laadbak vrij. Bevestig de truck op de kaart en plaats 
de puzzelstukjes en vliegtuigjes in de laadbak. Plak de wolkjes en 
wat extra vliegtuigjes op de kaart en teken een ‘vlieg’lijntje.


