
The Collection #87

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1354 (Ponsmal-Vlinders), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1052 (Handwritten Congratulations), Stempelinkt: 
zwart, Distressinkt: forest moss, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9167 (French antiques), Papicolor kaartenkarton Original: 
hagelwit (930), Papier distresser
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een papier distresser. Stans de groene onderdelen van de planten uit groen dessinpapier 
en bewerk ze met distressinkt forest moss. Werk de kaart af met plakparels, strikjes, een tekst en vlinders.

Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en stempel er met Memento 
inkt crackles op. Plak het op lichtroze karton van 13,5 x 13,5 cm 
en daarna op een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. 
Snijd uit dessinpapier een strook van 14,5 x 5 cm en drie 
stroken van 11,5 x 2 cm. Plak ze op de kaart. 
Stans het vierkant uit hagelwit karton en plak er een plaatje op. 
Bevestig op de kaart. 
Leg de middelste en kleinste maat stans op lichtroze karton 
en stans zo een smal vierkant kader uit. Bevestig het op het 
plaatje. 
Stans de bloemen uit auberginekleurig karton. 
Werk de kaart af. 

Snijd dessinpapier van 13 x 13 cm en plak het op aubergine van 
13,5 x 13,5 cm. Stempel er met Memento inkt teksten op. Plak 
dessinpapier van 6 x 13,5 cm op het vierkant. Plak de laagjes 
vervolgens op een hagelwitte dubbele kaart van 14,5 x 14,5 cm. 
Stans het vierkant 1x uit hagelwit karton en 2x uit verschillende 
kleuren dessinpapier.  
Stans het grootste vierkant uit auberginekleurig karton. Plak het 
op het hagelwitte vierkant. Plak in het midden een plaatje.  
Plak in de sierrand om-en-om de uit verschillende kleuren 
gestanste onderdeeltjes.
Stans de bloemen uit wit en dessinpapier. 
Werk de kaart af.

Stans de vouwmal uit hagelwit karton. Snijd twee hagelwitte 
cirkels van 11,5 cm Ø en plak ze op de buitenste halve cirkels. 
Stans uit kraftkarton drie cirkels van 10,7 cm Ø. Snijd uit 
dessinpapier drie hele en drie halve cirkels van 10,3 cm Ø 
en drie stroken van 10,3 x 1,5 cm. Plak de cirkels op elkaar. 
Stempel er met Memento inkt crackles op en plak de stroken 
erop. Plak de cirkels daarna op de drie hagelwitte cirkels. 
Stans een hagelwitte cirkel en plak die op het middelste 
gedeelte van de kaart. Plak hierop het plaatje. 
Stans bloemen uit wit karton en paars dessinpapier. 
Bewerk de paarse bloemen met dusty concord distressinkt. 
Werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0647 (Lavendel-
Vierkant), Mixed Media 
textuurstempels: MM1628 
(Crackles), Memento 
stempelinkt: olive grove, 
Knipvel: EWK1273 (French 
antiques), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
aubergine (909), lichtroze 
(923), Lint: wit smal, 

Plakparels: lichtroze 3 mm

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0647 
(Lavendel-Vierkant), LR0648 
(Klokjesbloem-Cirkel), Mixed 
Media textuurstempels: 
MM1627 (Script), Memento 
stempelinkt: sweet plum, 
Knipvel: EWK1272 (French 
antiques), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
aubergine (909), Lint: 
aubergine (smal), Plakparels: 

aubergine (3 mm)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0618 (Anja’s Vouwmal-Cirkel XL), LR0647 
(Lavendel-Vierkant), LR0648 (Klokjesbloem-Cirkel), Mixed Media 
textuurstempels: MM1628 (Crackles), Stempelinkt Memento: 
olive grove, Distressinkt: dusty concord, Knipvel: EWK1273 
(French antiques), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs 
(933), Lint: wit smal, Plakparels: wit 3 mm



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 dubbelzijdig tape vastgezet.

Stans en embos de viooltjes uit wit vellum en violet, lavendel, sering, paars en legergroen karton. 
Bewerk ze met distressinkt dusty concord en peeled paint en vinger wax in paars, appelgroen en 
parelmoer.
 
Werkwijze:
1. Neem een aubergine A4-vel. Snijd het op de helft doormidden. Eén helft is voor de voorkant 
van de kaart en één is voor de achterkant. Vouw beide helften op 3,5 cm vanaf links. Zet de kaart 
volgens voorbeeld in elkaar, begin bij a. Plak de hele flap aan de achterkant (voorkant kaart) in de 
hoek vast.
b. Deze flap komt aan de achterkant van de kaart. Zie foto 2.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Petra: LR0578 
(Amazing Circle), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
anjerwit (903), Kant: crème 
(9 mm)

Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables by Petra: LR0649 (Violen), LR0650 (Gras), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: dusty concord, peeled paint, Vinger 
wax, Cadence water-based: paars (909), appelgroen (6161) en parelmoer (6152), Knipvel: VK9587 (Ducklings), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9167 (French antiques), Papicolor kaartenkarton Original: aubergine (909), violet (920), lavendel (921), sering 
(937) paars (946) en legergroen (954), Vellum: wit, Glansparels



2. Achter- en binnenkant: Neem twee vellen paars dessinpapier. Snijd ze 
op patroon op 14,4 x 17 cm af. Plak één vel op de voorkant van de kaart 
en één vel op de binnenkant (zie rechts foto 2a). Bewaar het overgebleven 
dessinpapier, het wordt gebruikt voor de afwerking van de flappen.
Snijd voor de flap aan de achterkant een lila strook van 14,8 x 3,3 cm. Plak het 
op de aubergine flap vast. Zet de aubergine flap aan weerskanten vast (midden 
open laten). Snijd voor de afwerking aan de binnenkant (zie links foto 2a) 
een lila strook van 14,8 x 4 cm. Plak het kant aan de linker achterkant van het 
paarse dessinpapier vast. Zet het paars dessinpapier op de linker binnenkant in 
de hoek vast.

3. Voorkant: Snijd de volgende vierkanten: dessinpapier van 14 x 14 cm en 
anjerwit van 14,4 x 14,4 cm. Zet links op anjerwit dubbelzijdige tape (voor het 
kantje) vast. Plak dessinpapier in het midden op anjerwit vast. Zet het kantje 
links vast.
Stans/embos de sierrand uit anjerwit en de buitenste rand uit sering. Plak het 
plaatje achter de opening vast. Zet de sierrand met 3D-kit vast op sering. 
Werk de kaart af met bosviooltjes en gras. Zie hiervoor de algemene 
werkbeschrijving.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Petra: LR0458 
(Vierkant met nest), 
Distressinkt: vintage photo, 
Victorian velvet, Metallic 
papier: CA3138 (koper), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtroze (923), 
hagelwit (930), Satijn lint: 
LB1031 (aubergine 10 mm, 
Kant: K1020 (zalm 13 mm)

Werkwijze: 
1. Neem een aubergine A4-vel. Vouw het 
dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) 
op 5,5 cm vanaf onderen. Maak onderaan 
op de vouw een snede van 5,5 cm. Vouw 
de flappen naar binnen toe. Wacht met 
vastzetten. 
Snijd voor de binnenkant 2x dessinpapier 
met stippen van 14 x 14,5 cm en voor 
de flappen 2x bruin dessinpapier van 5 x 
14,5 cm. Zet bovenaan op beide flappen 
dubbelzijdig tape (voor het kantje) vast. 
Plak het dessinpapier volgens voorbeeld 
vast. Zet het kantje vast.
Plak beide flappen aan weerskanten vast 
(midden openlaten).



Draai de kaart, de vouw komt boven met aan de linker binnenkant de flappen.
 
2. Snijd voor de voorkant van de kaart bruin dessinpapier van 14,3 x 15 cm, metallic 
koper van 9,5 x 13,7 cm (dit is het restant dat overblijft - zie hulpfoto 5) en 
gebloemd dessinpapier van 13 x 13,2 cm. Zet het volgens de voorbeeldfoto vast op de 
voorkant van de kaart. 
3. Plak op 5 cm vanaf onderen gemeten, horizontaal het aubergine satijn lint 
(ongeveer 50 cm lang) aan de voor- en achterkant van de kaart vast. 

4. Snijd een lichtroze strook van 15,5 x 15,5 cm en ril vouwen op: 7,5 cm dalvouw en 
op 2,4 cm een bergvouw. Er blijft 3,2 cm over. Vouw het in model. 
Snijd dessinpapier met stippen van 7 x 15 cm en bruin dessinpapier van 2,2 x 15 cm. 
Plak het dessinpapier met stip en het bruin op lichtroze vast. Plak dit geheel op de 
voorkant van de kaart volgens voorbeeld vast (zie foto).

5. Stans/embos het vierkant met twee mallen tegelijk uit hagelwit. Het midden is nu 
open. Plak het plaatje in het midden achter hagelwit vast. Snijd metallic koper van 
12,5 x 12,5 cm. Plak het met 3D-kit achter het hagelwit vast.

Werk de kaart af met viooltjes en gras. Zie hiervoor de algemene werkbeschrijving.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat,
Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder: wit (EP100 Stampendous) en heattool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: 
PB7058 (Eline’s Little Miracle), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original ravenzwart (901) en hagelwit (930), 
Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Hennepkoord wit, Kleurpotlood lichtroze

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, babyblauw 
van 14,5 x 10 cm en dessinpapier van 14 x 9,5 cm en van 10,5 x 
7 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. 
Stans het gras uit dessinpapier en plak op met een randje kant 
eronder. Snijd een strookje dessinpapier van 10,5 x 0,5 cm en en 
plak op over het gras en het kantje. 
Stans de baby met het beertje uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Maak de wangetjes een beetje roze met het kleurpotlood en zet 
met de witte gelpen een stipje in de oogjes. 
Stans het kledinglijntje, de kleertjes en knijpertjes uit, plak in 
elkaar en op de kaart. 
Stans het bannertje uit dessinpapier. Kies een tekststempel en 
bestempel het met VersaMark, bewerk met embossingpoeder 
en verhit met de heattool. Knoop er een stukje hennepkoord 
doorheen en plak op. Werk de kaart verder af met plaksteentjes. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1443 
(Giftwrapping-Karin’s Vogel, 
Harten en Tag), COL1479 
(Eline’s Babies, Little 
Miracles), Craftables: CR1355 
(Gras), CR1502 (Kledinglijntje 
by Marleen), Stempels: EC0171 
(Eline’s Tekst), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled 
kraft bruin (323), Original 
anjerwit (903), nootbruin 
(939) en babyblauw (956), 
Kaartenkarton: zalmroze, 
Gelpen: wit, Kant: wit, 

Plaksteentjes: JU0937 (lichtroze en roze) 

Teken de buitenste lijnen van de wolk om op hagelwit. Teken 
de wolk 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. 
Neem de wolk 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. 
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, 
anders teken je in spiegelbeeld. Knip het dessinpapier uit en 
plak op.
Stans de doily uit hagelwit en snijd uit dessinpapier een cirkel 
van 9,5 cm Ø. Plak ze op elkaar en met 3D-tape op de kaart. 
Stans de wolken uit dessinpapier. Plak de lichte wolkjes met 
lijm op de kaart. Stans de maan en het beertje uit. Plak ze in 
elkaar en op de kaart. Maak de wangetjes een beetje roze met 
het kleurpotlood. Plak de donkere wolkjes op met 3D-tape en 
decoreer alle wolken met verschillende sterren. 
Stans een banner uit donkerroze dessinpapier, snijd de 
achterkant eraf en maak een gaatje met de gaatjestang. Snijd 
een kleinere banner uit lichtroze dessinpapier van 5 x 1 cm. 
Kies een tekststempel en bestempel beide met VersaMark inkt, 
bewerk met embossingpoeder en verhit met de heattool. Knoop 
een stukje hennepkoord door het gaatje en plak de tekstjes op.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1385 (Eline’s 
Schaap, sterren en wolken 
gebruikt), COL1444 (Rozetten 
& Labels), Craftables: 
CR1502 (Slapende beer by 
Marleen), Creatables: LR0592 
(Doily duo), Craftstencil: 

PS8020 (Wolk by Marleen), Stempels: CS1051 (Handgeschreven 
Baby), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft bruin (323), 
Original anjerwit (903), lichtroze (923) en nootbruin (939), 
Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Cirkelpons, Handpons



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1421 
(Eline’s Babybenodigdheden), 
Craftables: CR1352 
(Basisvormen-Labels), CR1480 
(Ponsmal-Knopen), CR1502 
(Slapende beer by Marleen), 
Creatables: LR0575 (Babyfles), 
Craftstencil: PS8056 (Tas by 
Marleen), Stempels: CS1051 

(Handgeschreven Baby), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft 
bruin (323), Original anjerwit (903), lichtroze (923), nootbruin 
(939) en zachtblauw (964), Jutetouw, Kleurpotlood: lichtblauw

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1385 (Eline’s 
Schaap, maan, sterren en 
wolken gebruikt), COL1480 
(Eline’s Schildpad), Craftables: 
CR1423 (Vouwmal-Open ster), 
Stempels: EC0171 (Eline’s 
Tekst), Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtroze 
(923), babyblauw (956), 

Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Gelpen: wit, Plaksteentjes: 
JU0938 (lichtblauw en blauw)

Teken de buitenste lijnen van de tas om op hagelwit. Teken de 
tas 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem 
de tas voor de achterkant en maak op ca. 5 cm van de bovenkant 
een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de voorkant 
vast. De kaart kan nu rechtop 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, anders teken je in spiegelbeeld. 
Teken als eerste het bovenste deel van de tas (het deel onder 
de uiteindes van het hengsel, op de foto het blauwe deel). 
Teken de lijnen aan de onderkant iets langer door. Knip uit en 
plak op de kaart. Teken nu het onderste deel af en maak het bij 
de bovenkant net iets langer. Knip uit en plak dit deel op met 
3D-tape. De delen overlappen elkaar nu een heel klein beetje, 
waardoor een soort zakje is ontstaan.  (Tip: hier kun je ook leuk 
een uitgestanst figuurtje tussenschuiven.) 
Teken met behulp van de buitenste lijnen het hengsel en de 
beide zakjes nog een keer om op hagelwit. Van het zakje met het 
klepje teken je ook het klepje nog een keer om op hagelwit. Knip 
deze vier delen uit en plak ze met 3D-tape op de kaart, wacht wel 
nog even met het klepje van het zakje. Decoreer deze vier delen 
met dessinpapier en plak daarna ook het klepje met 3D-tape op 
het zakje. Stans de fles uit, plak in elkaar en schuif/plak deze in 
het zakje zonder klepje. Stans het beertje uit. Plak het in elkaar 
en op de kaart. Maak de wangetjes een beetje roze met het 
kleurpotlood. Stans een paar knoopjes (knoop er hennepkoord 
door), het speentje en de rammelaar uit verschillende kleuren 
dessinpapier, plak ze in elkaar en op de kaart. 
Stans een label uit dessinpapier. Stempel een tekst met 
VersaMark ink, strooi er embossingpoeder op en verhit dit met de 
heattool. Knoop het labeltje met een stukje jute touw aan de tas. 

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
lichtroze van 13 x 13 cm op. Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 
cm en stans de open punt uit het midden, vouw de punten naar 
buiten om. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. Zet de 
punten een beetje bol en plak ze aan het uiteinde vast. 
Stans de delen voor de schildpadjes uit, zet ze in elkaar en plak 
ze op een apart stukje papier. Maak de wangetjes een beetje 
roze met het kleurpotlood en zet met de witte gelpen een stipje 
in de oogjes. Knip het papier dat onder de schildpadjes vandaan 
komt eraf. Plak de schildpadjes op met lijm. 
Stans de wolk uit dessinpapier. Stempel een tekst met 
VersaMark, strooi er embossingpoeder op en verhit met de 
heattool. Stans de maan uit zilver en plak die samen met de 
wolk en een strikje van hennepkoord op. 
Werk de kaart verder af met witte sterretjes en plaksteentjes. 



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: Basisvormen 
met stiksteken: CR1359 
(Vierkanten), CR1360 (Cirkels) 
en CR1390 (Rechthoeken), 
CR1461 (Nest mallen-Harten), 
CR1502 (Kledinglijn by 
Marleen), Creatables: LR0576 
(Baby tekst Girl), Mixed Media 
stempels: MM1629 (Tegels), 
Stempels: HT1651 (Hetty’s new 
mom), Stempelinkt Archival: 
jet black, aqua marine, 

Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), PCP (perfect 
coloring paper), Copics of ander kleurmiddel

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), Craftables: 
Basisvormen met stiksteken: 
CR1360 (Cirkels) en CR1390 
(Rechthoeken), Basisvormen: 
CR1334 (Rechthoeken) en 
CR1391 (Tickets), CR1502 
(Kledinglijn by Marleen), 
Creatables: LR0420 

(Geschenkkaart), LR0545 (Zonnebloem), Designfolder: DF3438 
(Trendy harten), Distress oxide inkt: picked raspberry, Knipvel: 
HK1708 (Hetty’s Muizen), Papicolor kaartenkarton Original: 
bloesem (934), mosgroen (951), Enamel stickers: PL4511 (cold as 
ice glitter), Scrappersdraad

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 10,75 x 13,25 cm. Snijd 
hagelwit karton van 10 x 12,5 cm en plak het op dessinpapier. 
Stempel het tegelmotief met stempelinkt Archival aquamarine. 
Stans het vierkant, de cirkel, de rechthoek en het hart uit 
dessinpapier. 
Stans de kledinglijn uit kraft en dessinpapier. 
Stans het woord Girl uit kraft. Stempel de tekst met stempelinkt 
Archival jet black, knip er een banner van. Stempel en stans de 
a.s. moeder. Kleur haar in.

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en een 
vierkant van 12,75 x 12,75 cm. Bewerk het vierkant met de 
designfolder en plak het op bloesem karton. Stans de rechthoek, 
cirkel, de rechthoek met stiksteken en ticket uit dessinpapier. 
Stans de cadeaukaart uit hagelwit karton. Knip een afbeelding 
uit. Stempel de tekst met distress oxide inkt picked raspberry. 
Knip er een banner van. Stans de kledinglijn uit kraft en 
dessinpapier. Stans de bloementoef.

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Algemene werkwijze: 
Stempel de afbeelding op PCP (perfect coloring paper) met stempelinkt Archival jet black, stans de afbeelding en kleur in. 
Stans voor de bloementoef 2x de bloemenset (COL1323) uit hagelwit en 2x de zonnebloem (LR0545) uit mosgroen karton. Plak 
achter de bloementoef een strik gemaakt van scrappersdraad. Plak in het hart van de bloementoef een plakparel. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1051 (Handgeschreven Baby), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7058 (Eline’s Babies-Little 
Miracle, dubbelzijdig), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), Craftables: 
CR1321 (Ponsmal-Sterren), 
CR1423 (Vouwmal-Open ster), 
CR1456 (Ponsmal-Babyspullen), 
Creatables: LR0545 
(Zonnebloem), LR0576 (Baby 
tekst Boy & Girl), Stempels: 
HT1651 (Hetty’s new mom), 

Crafttape: LR0010, Mixed Media stempels: MM1629 (Tegels), 
MM1620 (Henriëtte’s Teksten, spettermotief gebruikt), Enamel 
stickers: PL4511 (cold as ice glitter), Stempelinkt: Memento 
summer sky en toffee crunch, Archival: jet black, Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original mosgroen 
(951), PCP (perfect coloring paper), Copics of ander kleurmiddel, 
Scrappersdraad

Snijd van kraft een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
hagelwit karton van 13 x 13 cm en (dubbelzijdig) dessinpapier 
van 12,75 x 12,75 cm. Teken op de achterkant van het laatste 
vierkant diagonale strepen. Plaats de mal in het midden en zet 
vast met crafttape. Stans de ster. Vouw de punten naar de goede 
kant van het dessinpapier en zet ze vast met een stukje tape 
of lijm. Snijd stempelpapier van 9,5 x 10,5 cm. Stempel het 
tegelmotief van MM1629 met stempelinkt Memento summer sky 
en toffee crunch, daarna de tekst en de spetters/rondjes van 
MM1620 met stempelinkt Archival jet black. Plak de rechthoek 
achter de ster. 
Stans het woord Boy en wat babyspulletjes uit kraft en de sterren 
uit hagelwit karton. Stempel en stans moeder met baby en de 

bloementoef. 



Door Marianne Perlot 
mariannedesign.blogspot.com

Gebruikte materialen:
Craftables: CR1473 
(Borduurmal-Rand), CR1494 en 
CR1495 (Takjes), Collectables: 
COL1323 (Bloemen), Stans- 
en embosapparaat, Knipvel: 
HK1709 (Hetty’s Muizen-Baby), 
Pretty Paper dessinpapier-
bloc: PB7058 (Eline’s babies-
Little Miracle (dubbelzijdig), 
Papicolor kaartenkarton 

Original: hagelwit (930), lichtgroen (947), lentegroen 
(952), babyroze (959), Borduurgaren: blauwgroen en blauw, 
Borduurnaald met stompe punt, Plakparels: CA3132 (wit)

Snijd een wit vierkant van 13,5 x 13,5 cm en stans de te 
borduren rand uit de onderkant. Borduur het woord Baby en de 
beide hartjes met zes draadjes volgens patroon. Borduur met 
een stiksteekje en drie draadjes langs de verticale lijnen aan de 
rechterkant van de kruissteekjes van het woord. 
Snijd een lichtgroen vierkant van 14,3 x 14,3 cm en een roze 
vierkant uit het bloc van 15 x 15 cm. Plak ze op elkaar.
De afbeelding van moedermuis is uitgeknipt en opgeplakt. Stans 
de bloemetjes uit roze en gebruik twee kleuren groen voor de 
takjes. 
Werk de bloemhartjes en takjes af met pareltjes.


