
The Collection #86

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1323 (Bloemenset), Craftables: CR1355 (Gras), Creatables: LR0398 (Maak een roos, blaadjes gebruikt), LR0574 
(Bloemenframe-Cirkel, takje gebruikt), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Memento: tuxedo black, Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9160 (Romantic Dreams), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), sering (937), Kaartenkarton: mintgroen, 
Sneeuwpapier: CA3104, Enamel dots: PL4516 (bloemhartjes), Gelpen: wit, Kleurpotlood: lichtroze

Teken de buitenste lijnen van het paasei om op hagelwit karton. 
Teken het paasei 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip 
beide uit. Neem het paasei voor de achterkant en maak op ca. 
3 cm van de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit 
gedeelte tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop 
staan. 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, 
anders teken je in spiegelbeeld. Het grote vlak voor het paasei 
kun je doortekenen als een geheel, knip het uit en bewerk 
de randen met de paper distresser en plak op. Teken ook de 
andere onderdelen, knip ze uit en plak op de kaart. Stans het 
gras uit mintgroen, plak op met 3D-tape en knip het teveel aan 
papier langs de kaart af. Stans de paaseieren, het konijntje, het 
vlindertje, de verschillende bloemetjes, blaadjes en takjes uit. 
Plak ze in elkaar en op de kaart, geef bij het konijntje de oogjes 
en het neusje een wit puntje en kleur het wangetje roze. Werk 
de kaart verder af met een banner met tekst.

Snijd van sering twee cirkels van 13,5 cm Ø. Maak op ca. 2 cm 
van de zijkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast, de kaart kan nu rechtop staan. 
Snijd uit hagelwit een cirkel van 12,5 cm Ø, uit lichtgeel 
dessinpapier een cirkel van 11,5 cm Ø en uit lichtblauw 
dessinpapier een cirkel van 8 cm Ø. Plak ze op elkaar en op de 
kaart. 
Stans het gras uit mintgroen. Stans de bloemenkan en 
verschillende takken uit. Plak het gras en de takken op en 
de bloemenkan er met 3D-tape bovenop. Stans de tekst, het 
vlindertje, de verschillende bloemetjes, blaadjes en takjes uit. 
Plak ze in elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart verder af met een banner met tekst.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1498 (Konijntje 
by Marleen), Creatables: 
LR0643 (Paaseieren), 
Craftstencil: PS8055 (Paasei 
by Marleen), Tekststempels 
by Marleen: (Hello Spring 
& Easter-EN), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled 
kraft grijs (322), Original: 
ravenzwart (901), anjerwit 
(903), lichtroze (923), 
Metallic glitterpapier: 
CA3139 (lichtroze), CA3141 

(lichtblauw), Soft glitterpapier: CA3148 (lichtroze), Gelpen: wit, 
Kleurpotlood: lichtroze, Paper distresser, Parelpen: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1499 
(Bloemenkan by Marleen), 
CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes, 
Creatables: LR0645 (Lente), 
Tekststempels by Marleen: 
CS1043 (Hallo Lente & Pasen), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: babyroze (959), 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Metallic glitterpapier: 

CA3140 (mint), Soft glitterpapier: CA3148 (lichtroze), 
Cirkelsnijder, Parelpennen: lichtgeel en wit



Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er 
sering van 14,5 x 10 cm, dessinpapier van 14 x 9,5 cm en strook 
dessinpapier van 15 x 5 cm op. Snijd een cirkel van 9,5 cm Ø uit 
dessinpapier en plak op. Stans de bloemenkan en verschillende 
takken uit. Plak de bloemenkan met 3D-tape bovenop de takken. 
Stans het gras uit mintgroen en plak met 3D-tape over de kan 
heen (laat het deel boven de kan vrij van 3D-tape). 
Stans het konijntje, het vlindertje, de verschillende bloemetjes, 
blaadjes en takjes uit. Plak ze in elkaar en op de kaart. Geef bij 
het konijntje de oogjes en het neusje een wit puntje en kleur 
het wangetje roze. 
Werk de kaart verder af met een banner met tekst.

Snijd een gele dubbele kaart van 15 x 15 cm. Snijd dessinpapier van 14 x 14 cm. Stans de label 
uit grijs kraft en stans daaruit het te borduren paasei. Borduur het kuiken volgens het patroon met 
zes draadjes lichtgeel, wit, zwart, oranje en zachtgroen borduurgaren. 
Stans en embos de paaseitjes uit metallic papier. Stans een paar vrolijke kuikentjes, witte 
bloemetjes en het woord groetjes (licht- en donkergeel).
Stans de rand met konijntjes uit lichtgeel en snijd hem op 14 cm breedte af. Stempel de tekst op 
de onderkant. Plak de rand aan de onderkant en zijkanten vast met een smalle strook dubbelzijdig 
tape en schuif de paaseitjes en de label er onder.
Werk de kaart af met witte bloemetjes met daarop een pareltje als hartje.

De werkwijze is voor beide kaarten hetzelfde. Snijd een 
hagelwitte topvouwkaart van 10 x 10 cm en plak er dessinpapier 
van 9,5 x 9,5 cm op. Snijd hagelwit van 8,5 x 8,5 cm en stempel 
de tekst. Plak deze kaart met 3D-tape op de topvouwkaart. Teken 
met de zwarte Prigma Micron pen een randje langs de zijkanten 
van het dessinpapier. Snijd/scheur een strookje dessinpapier van 
8,5 x circa 1,5 cm. Stans de kuikentjes uit en plak ze in elkaar. 
Zet met een witte gelpen een stipje in de oogjes en kleur de 
wangetjes roze met een kleurpotlood. Plak de laagjes op. Werk 
de kaart af met een paar witte bloemetjes met een geel hartje, 
gebruik hiervoor de parelpen.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1498 (Konijntje 
by Marleen), CR1499 
(Bloemenkan by Marleen), 
CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft grijs (322), 
Original: ravenzwart (901), 
anjerwit (903), lichtroze 
(923), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Metallic 
glitterpapier: CA3140 (mint), 
Cirkelsnijder, Gelpen: wit, 
Kleurpotlood: lichtroze, 
Parelpen: lichtgeel

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), Creatables: LR0644 (Tiny’s Paaskuiken), Stans- en embosaparaat, Stempels by Marleen: 
CS1043 (Hallo Lente & Pasen-NL), CS1044 (Hello Spring & Easter-EN), Stempelinkt Memento: tuxedo black, Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), abrikoos (924), hagelwit (930), vanille (963), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic 
dreams), Fineliner: zwart (Prigma Micron), Gelpen: wit, Kleurpotlood: lichtroze, Parelpen: lichtgeel

Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables: CR1497 (Borduurmal-Paasei), CR1352 (Basisvormen-Labels), CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), CR1468 (Doodle-cirkel), 
Creatables: LR0588 (Rand met konijntjes), LR0590 (Pinnen met konijntjes), LR0643 (Paaseieren), LR0644 (Tiny’s Paaskuiken), 
LR0646 (Groetjes), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9161 (Floral Delight), Stans- en embosapparaat, Stempels Karin Joan: KJ1705 
(Vrolijk Pasen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: bruin (323) en grijs (322), Original: anjerwit (903), dottergeel (910), 
narcisgeel (928), oranje (911), ravenzwart (901), lichtgroen (947) en babyroze (959), Metallic papier: CA1339 (roze), CA1340 
(mint), CA1341 (lichtblauw), Plakparels: CA3133 (off-white), Borduurgaren en borduurnaald

 



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com
 
Materialen voor beide kaarten:
Craftables: CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), CR1360 (Basisvormen met stiksteken-Cirkels), Creatables: LR0642 (Anja’s Bloemenhoek), 
LR0512 (Petra’s Appelbloesem), Stans- en embossingapparaat, Stempelinkt: roze, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 (Romantic 
Dreams), Soft glitter papier: CA3148 (lichtroze), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), legergroen (954), nootbruin (939) 

Materialen: 
Craftables: CR1355 (Gras), 
CR1399 (Ponsmal-Paaseieren), 
CR1500 (Schudkaart-ovaal), 
CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), 
Creatables: LR0642 (Anja’s 
Bloemenhoek), LR0643 
(Paaseieren),  
Stans- en embosapparaat, 
Stempels: CS1043 (Hallo Lente 

& Pasen-NL), Distressinkt: shabby shutters, spun sugar, squeezed 
lemonade, Stempelinkt: zwart, Schudvenster: LR0031 (ovaal), 
Knipvel: VK9575 (Sweet bunnies), Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9161 (Floral delight), Papicolor kaartenkarton Original: 
hagelwit (903), legergroen (954), Enamel dots: PL4516 
(Bloemhartjes), Lint: wit (smal) 
Schudmaterialen: kraaltjes, pailletten, Stift: geel

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0645 (Lente), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0183 (Babydieren), 
Scrappers floss 

Snijd een hagelwitte strook van 26 x 13 cm en ril vouwen op 
12,75 en 13,25 cm. Vouw de kaart. Stans en embos Anja’s 
bloemenhoek uit de voorkant van de kaart Snijd de bovenkant 
van de voorkant langs de 13,25 cm rillijn af. 
Plak dessinpapier van 12,25 x 12,5 cm, van 12,25 x 5 cm en een 
strook van 12,25 x 2 cm op de binnenkant van de kaart. 
Stans het schudkaartovaal uit hagelwit papier. Stans het 
middengedeelte eruit. Leg het ovaal (middelste gedeelte) op 
legergroen papier en trek het binnenste gedeelte met potlood 
na en knip dit uit. Bevestig dit achter het hagelwitte ovaal. 
Knip de aan de buitenkant uitstekende delen eraf. Bevestig het 
schudvenster in het ovaal. Stans schudmateriaal uit: gras uit 
legergroen, eieren uit dessinpapier, madeliefjes uit hagelwit en 
leg het in het schudvenster. Bevestig hierop een plaatje. 
Stans drie legergroene stroken gras. Stans witte eieren en kleur 
ze met distress inkt. Stans madeliefjes en zet er met een stift een 
hartje in. Stempel een tekst. Plak de onderdelen op de kaart en 
werk af met een strikje en enamel dots. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 11 x 15,5 cm en plak er 
dessinpapier van 10,5 x 15 cm op. Stans en embos een hoek in 
hagelwit van 10 x 14,5 cm. Snijd de rand uit dessinpapier. 
Stans een cirkel uit dessinpapier en snijd er een stukje vanaf. 
Knip een afbeelding uit, snijd hier ook een stukje vanaf en plak 
op. Stans de bloesemtak en blaadjes uit bruin en groen. Stans 
en embos bloemetjes uit hagelwit en bewerk het hart met inkt. 
Strik scrappers floss om de tak. Stans de tekst uit dessinpapier en 
hagelwit. Stans een bloemetje uit roze glitterpapier.
Werk de kaart af.

Vouw een dubbele kaart (15 x 15 cm) van grijs kraft. Plak een wit vierkant van 13 x 13 cm en een 
vierkant van 12,5 x 12,5 cm uit dessinpapier schuin op de kaart.
Stans een krans uit twee kleuren kraft. Stans het te borduren ei uit wit en borduur het patroon 
met zes draadjes lichtroze, lichtpaars, lichtgeel en lichtgroen garen. Stans het ei daarna op maat 
en plak het op een iets groter roze ei.
Stans de pinnen uit lichtgroen en geel, het strikje uit roze en het eitje uit roze metallic papier. 
Stans witte en lichtgele bloemetjes. Plak beide kransen op de kaart en het ei daar schuin op. 
Maak een bundeltje van de pinnen en het paaseitje en versier de kransen met witte en lichtgele 
bloemen met een pareltje als hartje.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0646 (Groetjes), 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0184 (Lente)

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels: CS1048 (Colorful 
Silhouettes-Botanical), 
CS1050 (Handgeschreven-Veel 
liefs), Stempelinkt: Archival 
aquamarine, peat moss, shadow 
grey, sky blue en cornflower 
blue, Memento: pistachio, gray 
flannel en teal zeal, 
Papicolor kaartenkarton 

Original: hemelsblauw (949), Enamel dots: PL4501 (blauw en 
grijs)

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:
Craftstencil: PS8053 (Bloem), 
Stempels: CS1046 (Colorful 
silhouettes-Rozen), CS1049 
(Handgeschreven-Van Harte), 
Stempelinkt: Archival leaf 
green en pink peony, Memento: 
rose bud, love letter en new 
sprout, Papicolor kaartenkarton 
Original: felroze (912), Enamel 

dots: PL4502 (groen en oranje), PL4504 (roze en mint)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 14,5 x 14,5 cm en plak er 
dessinpapier van 14 x 14 cm en 13,5 x 13,5 cm op. 
Stans een frame uit dessinpapier en plak er een afbeelding 
achter. Stans en embos de bloemenhoek uit hagelwit. Stans 
de bloesemtak en blaadjes uit bruin en groen. Stans en embos 
bloemetjes uit hagelwit en bewerk het hart met inkt. Stans de 
tekst uit hagelwit en groen. Stans kleine bloemetjes uit roze 
glitterpapier. Werk de kaart af.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13 x 13 cm, hemelsblauw 
van 12,5 x 12,5 cm en stempelpapier van 12,25 x 12,25 cm. 
Stempel de takjes volgens voorbeeld. Stempel de vlinder met 
stempelinkt Archival aquamarine.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 11,5 x 15 cm, purper van 
11 x 14,5 cm en stempelpapier van 10,75 x 14,25 cm. 
Stempel de takjes en bloemenstelen met stempelinkt Archival 
leaf green. 
Stempel de bloemen met stempelinkt Archival pale ochre, 
dandelion, magenta hue, pink peony en stempelinkt Memento 
lilac posies en grape jelly.

Teken de grootste maat bloem van het craftstencil 2x om op 
hagelwit karton, snijd langs de randen uit. Ril één bloem 
horizontaal in het midden, plak de bovenste helft tegen de 
achterkant van de andere bloem, zo blijft de bloemkaart staan. 
Teken de kleinste maat bloem op stempelpapier (in spiegelbeeld 
op de achterkant) en snijd langs de randen uit. Stempel de rozen 
met stempelinkt Memento rose bud en love letter en stempelinkt 
Archival pink peony. Stempel de blaadjes met stempelinkt 
Memento new sprout en stempelinkt Archival leaf green. 
Plak de gestempelde bloem op iets groter felroze karton en 
daarna op de bloemkaart. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Algemene werkwijze:
Stempel de tekst met zwarte inkt. Versier de kaart met enamel stickers.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stamp master advanced: LR0029, Stempelinkt Archival: jet black, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Wit glad papier 
200 gram



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1402 (Bendy 
card-Wolken en zon gebruikt), 
CR1433 (Card in a box), 
Creatables: LR0472 (Anja’s 
Bloemenset), Knipvel: AK0066 
(Eline’s Lente-achtergrond), 
Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9160 (Romantic 
Dreams-geel)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1415 
(Eline’s Slee en IJsschots), 
Craftstencil: PS8053 (Bloem), 
Spiegelkarton: CA3134 (goud),

Stans de card box 2x uit wit kaartenkarton en bekleed de vlakken 
met dessinpapier. Stans de achtergrond uit. Leg de mal op 
vergrijsd kraft, trek met potlood de buitenkant om en knip dit 
uit. Plak hierop de achtergrond. 
Stans drie blauwe tussenstroken. Snijd een strookje van 2,5 x 7,5 
cm uit groen dessinpapier, scheur de lange zijden af en plak op 
de voorste flap. 
Stans uit diverse kleuren kaartenkarton en dessinpapier: zwaan 
met drie jongen, lente, wolken (2x), zon, gras (8x), flowers (5x), 
takjes (3x) en bloem. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld. 

Snijd een witte basiskaart van 14 x 14 cm. Vouw de kaart 
open en ril één flap diagonaal zodat er een driehoek ontstaat. 
Zie foto’s. Plak groen dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op de 
binnenzijde van de kaart. Snijd roze dessinpapier van 13,5 x 
13,5 cm diagonaal doormidden en bekleed hiermee de twee 
driehoeken. Teken de buitenste lijnen van de bloem om op wit 
karton, 1x voor de grote bloem en 1x voor de kleine. Teken voor 
het decoreren de binnenste lijnen om op de achterkant van roze 
dessinpapier. Vergeet hierbij niet om het stencil om te draaien, 
anders teken je in spiegelbeeld. Knip de bloemen uit en bewerk 
het roze dessinpapier met distressinkt Victorian velvet. 
Herhaal de stappen voor de takjes en teken er twee om op groen 
karton. Bewerk de randen van de bladeren met distressinkt 
bundled sage. Stans uit diverse kleuren kaartenkarton: zwaan met 
jongen (3x), kroontjes, lente, groetjes, water (2x), gras (8x) en 
bloemetjes (10x). Stans een witte cirkel en bewerk de randjes 
met distressinkt Victorian velvet. Bewerk het water (mal van 
ijsschots) met distressinkt tumbled glass. Plak het achterste stuk 
water op met foamtape zodat daar de flap achter blijft staan. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen voor beide kaarten:
Collectables: COL1426 (Koe-grasplukje gebruikt), COL1478 (Eline’s Zwaan), Craftables: CR1501 (Ponsmal-Madeliefjes), Creatables: 
LR0645 (Lente), LR0646 (Groetjes), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: bundled sage, tumbled glass, Victorian velvet, Pretty 
Papers dessinpapier-bloc: PK9157 (Soft pastels), Kaartenkarton: blauw, geel, grijs, groen (div. tinten), kraft (vergrijsd) wit, zwart, 
Metallic papier: CA3139 (roze), Gelpen: wit 


