
The Collection #88

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com 
 
Voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels&stans-set: CS1053 (Tegeltjeswijsheden), Stempelpapier/Perfect colouring paper (PCP): wit, 
Stamp master advanced: LR0029 (stempelhulp), Stempelinkt: Archival jet black, Memento nautical blue, Distressinkt: tumbled glass, 
Pretty Papers dessinpapier-bloc (A4-dubbelzijdig): PK9168 (I love Holland), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Copic 
markers of ander kleurmiddel
 
Algemene werkwijze:
Stempel de afbeeldingen en figuren met stempelinkt Archival jet black op PCP en kleur ze in. Stans de figuren uit met de 
bijbehorende silhouetstans.
Stans het tegeltje uit dessinpapier en PCP. Embos en bewerk de randen met stempelinkt Memento nautical blue en stempel de tekst 
met dezelfde stempelinkt.
Tamponneer de wolkenrand op de afbeelding met behulp van het mask stencil en distressinkt tumbled glass.

Snijd een hagelwitte rechthoek van 16,5 x 10,75 cm en ril een 
vouw op 5,75 cm van links. 
Snijd een hagelwitte rechthoek van 10 x 10 cm en van 5 x 10 
cm, mat beide op babyblauw karton. 
Stans de gegolfde rand uit mosgroene rechthoeken van 10 x 3,5 
cm en 5 x 3,5 cm. 
Teken de buitenste lijnen van de windmolen om op grijs kraft en 
knip uit. Gebruik de binnenste lijnen voor het decoreren, teken 
ze om op dessinpapier en knip ze uit.
Stempel en stans het boerinnetje/meisje en de kippen, het 
boertje/jongetje met hooivork en het tegeltje.
Stans het kaartje met tabje uit dessinpapier, knip op maat en 
plak achter het tegeltje, samen met een stukje opgerold garen. 
Stans de boom en het hek uit nootbruin, mosgroen en bruin 
kraft. 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 14,75 x 10,75 cm en een 
rechthoek van 14 x 10 cm, mat deze op dessinpapier. 
Snijd een rechthoek van 13 x 8,75 cm en van 8,5 x 4,5 cm uit 
dessinpapier. Stans de tags 2x uit dessinpapier en knoop door 
één ervan een stukje touw. Stans de rechthoek met stiksteken 
uit PCP, stempel de rand met weiland en bomen en kleur in. 
Stempel en stans de kippen, de trekker en het tegeltje.

Extra nodig voor de 
coverkaart:
Collectables: COL1389 (Pocket 
Card & Marks, kaartje met tab 
gebruikt)
COL1383 (Dorp decoratieset 2, 
boom en hek gebruikt) 
Craftables: CR1361 (Randen 
met stiksteken-Golf en Wolk, 
golf gebruikt), 
Creatables: LR0581 (Vlaggetjes 

en ophanglijn), Stempels&stans-sets by Hetty: HT1652 (Dutch 
girl/Boerinnetje en kippen), HT1653 (Dutch farmer/Boertje en 
varken), Craftstencil: PS8058 (Windmolen)
Mask stencil: PS8024 (Wolken en zonnestralen)
Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft: grijs (322) en bruin 
(323), Original: nootbruin (939), mosgroen (951) en babyblauw 
(956), Metallic garen: blauw

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1442 
(Giftwrapping Karin’s Hert, 
Sterren & Tag)
Craftables: CR1390 
(Basisvormen met stiksteken-
Rechthoeken)
Stempels&stans-sets by 
Hetty: HT1632 (On the farm/
Rand met boerderij, schuur 
en bomen), HT1633 (In the 

meadow/Rand met weiland en bomen), HR1652 (Dutch girl/
Boerinnetje, kippen gebruikt), HT1654 (Trekker), Mask stencil: 
PS8024 (Wolken en Zonnestralen), Scrappersdraad aubergine (3 
mm)



Snijd een hagelwitte strook van 27 x 16,5 cm en ril vouwen op 
6 en 12 cm. Snijd dessinpapier van 4,5 x 15 cm en plak het op 
blauw karton van 5 x 15,5 cm. Snijd een strookje dessinpapier 
van 1 x 16,5 cm. Plak de laagjes op het linkergedeelte van 
de kaart. Snijd een plaatje uit, plak het eerst op blauw 
dessinpapier, snijd dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak 
het daarna op lichter blauw dessinpapier en snijd dit ook weer 
aan alle kanten 2,5 mm groter uit. Plak het links op de kaart. 
Stans een hagelwitte klomp en bewerk de randen en het 
geëmboste deel met blauwe stempelinkt. Stans het boeket 
bloemen uit. Snijd dessinpapier van 13,5 x 15 cm en plak het op 
blauw karton van 14 x 15,5 cm. Plak het op het rechterdeel van 
de kaart. Snijd dessinpapier van 9 x 9 cm, een strook van 3 x 15 
cm en een strook van 13,5 x 5 cm. Plak het volgens voorbeeld 
op de kaart. Teken het craftstencil om op hagelwit karton en 
knip de landkaart uit. Teken de provincies op dessinpapier, knip 
ze uit en plak ze op de landkaart. Stans de tulpenrand en de 
bloemen. Stans de vlag met stok uit en bevestig alles op de 
kaart. Werk de kaart af.

Plak dessinpapier van 19 x 9 cm op donkerblauw dessinpapier 
van 19,5 x 9,5 cm. Snijd dessinpapier van 19 x 3,5 cm en drie 
strookjes van 1 x 10,5 cm en plak de laagjes op een kraftkleurige 
dubbele kaart van 20,5 x 10,5 cm. Stans een hagelwitte doily. 
Snijd de middelste cirkel er ook uit. Knip een plaatje uit en 
bevestig het achter de opening. Stans de tegel uit en stempel 
er met blauwe inkt een tekst op. Bewerk de randen ook met 
deze inkt. Plak de tegel op rood dessinpapier van 4,5 x 4,5 cm. 
Stans de molen uit verschillende kleuren dessinpapier en karton. 
Teken met behulp van de mal de achtergrond van de wieken om 
op hagelwit karton om en knip ze uit. Stans het boeket en de 
bloemen uit. Bevestig alles op de kaart en werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR00603 (Flags), 
LR0653 (Tulip border), 
LR0654 (Tulip Doily and 
bouquet), LR0655 (Wooden 
shoes), Craftstencil: PS8059 
(Nederland), Knipvel: EWK1274 
(I love Holland-Fietsen)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0652 (Build-
a-Windmill), LR0654 (Tulip 
doily and bouquet), Knipvel: 
EWK1275 (I love Holland-
Tulpen), Kraftkarton

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stempels+stans-set: CS1053 (Tegeltjeswijsheden), Stempelinkt: blauw, Distressinkt: pine needles, forest 
moss, Pretty Papers dessinpapier-bloc (A4-dubbelzijdig): PK9168 (I love Holland), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), 
zachtgroen (970), Paper distresser, Lint: rood-wit-blauw, 1 cm, Plakparels: donkerblauw 3 mm
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser. Stans de tulpenranden en de tulpenboeketten uit zachtgroen 
kaartenkarton. Stans de bloemen uit verschillende kleuren dessinpapier en karton. Bewerk de uitgestanste groene onderdelen met 
distressinkt. Werk de kaart af met plakparels en een strikje. 

Plak dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op lichtblauw dessinpapier 
van 14 x 14 cm. Snijd dessinpapier van 6 x 14 cm, van 8 x 8 cm, 
van 9 x 7 cm en van 13,5 x 3 cm op een rode dubbele kaart van 
15 x 15 cm. Embos een hagelwitte strook van 5 x 14 cm met de 
designfolder. Knip aan de bovenkant langs de daken van de twee 
huisjes. Plak het op de kaart. Knip een plaatje uit en plak het 
op lichtblauw dessinpapier en snijd dit aan alle zijden 2,5 mm 
groter af. Plak het op de kaart. Stans de tegel uit wit karton. 
Stempel er een tekst op met blauwe stempelinkt. Maak de 
randen blauw met dezelfde stempelinkt. Plak op een lichtblauw 
vierkant van 4,5 x 4,5 cm. Stans de tulpenrand en de bloemen 
en plak ze op de kaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1504 (Bicycle-
Ladies), CR1505 (Bicycle-
Gentlemen), Creatables: 
LR0653 (Tulip border), 
Designfolder: DF3458 (Canal 
Houses), Knipvel: EWK1275 
(I love Holland-Tulpen), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: zwart (901), rood 
(918), Decoratiepapier: zilver



Snijd een rode dubbele kaart van 14 x 14 cm en een enkele van 
11,5 x 11,5 cm. Snijd dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm en van 
11 x 11 cm. Plak de laagjes op elkaar.
Stans en embos alle mallen. Plak de cirkel van dessinpapier op 
een iets grotere rode cirkel. 
Beïnkt de geëmboste delen van de bloemenkan met distressinkt 
en die van de klompen met een rode en zwarte stift. 
Plak alle onderdelen op de kaart.

Snijd een blauwe dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er rood 
karton van 14,5 x 14,5 cm op. 
Embos wit karton van 14 x 14 cm met de designfolder. Beïnkt de 
geëmboste delen en randen van de tegel met distressinkt, plak 
hem op de kaart. 
Stans en embos de overige motieven. 
Knip/snijd het plaatje uit en plak het op een rode en blauwe 
iets grotere cirkel. Stempel de tekst op een wit rechthoekje en 
mat op blauw. 
Plak alle onderdelen op de kaart.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1499 (Flower 
jug by Marleen), Creatables: 
LR0382 (Dutch village), 
LR0654 (Tulip doily and 
bouquet), LR0655 (Wooden 
shoes), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc (A4-
dubbelzijdig): PK9168 (I Love 
Holland), Stiften: rood en 
zwart, Touw

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0652 (Build-
a-Windmill), LR0653 (Tulip 
border), Designfolder: DF3457 
(Dutch Tile), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0185 (Dutch)

Stans de fietsen uit zilverkleurig, hagelwit en zwart papier. 
Gebruik de zilverkleurige fiets als basis en werk de fiets met de 
onderdelen in andere kleuren op in 3D. 
Stans het mandje uit dessinpapier. 
Plak alle onderdelen volgens voorbeeld op de kaart.

Door Jeannette Bron

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stempels+stans-set: CS1053 (Tegeltjeswijsheden), Distressinkt: faded jeans, Kaartenkarton: rood, wit en 
blauw



Snijd uit wit fluweelpapier een dubbele kaart van 14,5 x 14,5 
cm. Bestempel wit fluweelpapier van 13,5 x 13,5 cm met kleine 
bloemetjes. Plak de kaarten op elkaar. Teken de buitenste 
lijn van de tulp om op blauw karton en de binnenrand op 
fluweelpapier. Knip ze uit. Stempel de tekst en tulpen op de 
witte tulp. Plak de kleine tulp daarna met 3D-foamtape op de 
grote tulp en vervolgens op de basiskaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftstencil: PS8060 (Tulp), 
Stempelinkt Memento: 
bamboo leaves, Danube blue, 
new sprout, summer sky, 
Kaartenkarton: blauw

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stempels: CS1052 (Handwritten Congratulations), CS1054 (Tulpen), Fluweelpapier: wit

Snijd uit wit fluweelpapier een dubbele kaart van 15 x 11 cm en 
plak er een groene kaart van 14,5 x 10,5 cm op. 
Bestempel wit fluweelpapier van 13,5 x 9,5 cm met een tekst en 
tulpen en plak de kaart op de basiskaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Stempelinkt Memento: 
angel pink, bamboo leaves, 
cantaloupe, new sprout, 
pearlescent poppy, rhubarb 
stalk, rose bud, Stempelinkt 
Colorbox: canary, old rose, 
Kaartenkarton: groen

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original hagelwit (930), Pretty Papers dessinpapier-
blocs: PK9163 (Sea sparkle by Marleen), PB7058 (Eline’s Little miracle)

Teken de buitenste lijnen van de taart om op hagelwit, maar laat 
de bovenste laag weg. Teken de 2-laagse taart 2x, 1x gewoon 
en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem die in spiegelbeeld 
en maak op ca. 3 cm van de bovenkant een rillijn en vouw om. 
Leg even apart. Neem een los stuk papier. Stans de maan en 
het beertje uit. Plak de maan op het losse stuk papier, plak het 
beertje in elkaar en op het maantje. Maak de wangetjes van 
het beertje roze met het potlood en zet een wit stipje op de 
oortjes. Knip het teveel aan wit papier netjes af langs de maan 
en het beertje. Plak dit geheel vast tegen het achterste deel 
van de kaart, op de plakstrook. Plak dit deel daarna vast tegen 
het voorste deel van de taart. De kaart kan nu rechtop staan 
en de maan zit er netjes tussen verwerkt. 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. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. Teken de 
twee lichtblauwe stroken voor de taart door tot aan het einde. 
Knip uit en plak op. Stans het tekstje ‘Baby’ uit goud, de wolkjes 
uit wit en parelmoer karton en stans verschillende sterretjes uit 
goud en glitterpapier. Decoreer hiermee de taart en werk af met 
de verschillende steentjes. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1402 (Bendy 
card, wolkjes gebruikt), 
CR1503 (Slapende beer 
by Marleen), Creatables: 
LR0576 (Babytekst - Boy & 
Girl), Craftstencil: PS8057 
(Party cake by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft bruin (323), 
Original: ravenzwart (901), 
anjerwit (903), nootbruin 
(939) en babyblauw (956), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Karton: parelmoer, Soft 

glitterpapier: CA3143 (goud), Kleurpotlood: roze, Plakparels: 
CA3132 (wit), Plaksteentjes: goud



Teken de buitenste lijnen van de taart om op hagelwit. Teken de 
taart 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem 
die in spiegelbeeld en maak op ca. 3 cm van de bovenkant een 
rillijn en vouw om. Snijd een cirkeltje van 4 cm Ø uit hagelwit. 
Plak het zodanig op het achterste deel dat het er net iets meer 
dan de helft bovenuit steekt. Plak daarna de plakstrook met het 
rondje 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. Plak de uitgeknipte delen op de 
kaart. Stans een toefje uit sneeuwpapier en plak dit tegen het 
uitstekende rondje. 
Stans verschillende macarons uit lichtroze, bewerk ze met inkt 
en de witte gelpen. Stans verschillende bloemetjes, kersjes 
en kleine snoepjes uit. Decoreer de taart hiermee en werk de 
bloemetjes af met een plaksteentje. 
Stans tot slot de muzieknotenbalk uit parelmoerkleurig karton, 
de tekst ‘Gefeliciteerd’ uit purper en plak ze op. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 (Flower 
set), COL1481 (Cupcakeje by 
Marleen), Craftables: CR1506 
(Music), Creatables: LR0463 
(Tiered tray and macarons), 
LR0651 (Gefeliciteerd), 
Craftstencil: PS8057 (Party 
cake by Marleen), Stempelinkt 
Memento: angel pink (MD404), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: felroze (912), 
purper (913), lichtroze 
(923), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Karton: 

parelmoer, Metallic papier: CA3139 (lichtroze), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Spiegelpapier: CA3135 (zilver), Cirkelsnijder, 
Plaksteentjes: JU0937 (lichtroze en roze), Gelpen: wit, 
Plakparels: CA3132 (wit)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er lichtblauw van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 
cm op. Plak dessinpapier van 13,5 x 6,5 cm in het midden 
met een randje kant erlangs. Snijd een cirkel van 7,8 cm Ø uit 
hagelwit en dessinpapier. Plak de hagelwitte cirkel met 3D-tape 
midden op de kaart. Stans de doodle cirkel uit roze dessinpapier 
en plak die op het witte cirkeltje. Plak de cirkel van dessinpapier 
er overheen. Stans de cupcake uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Stans het bloemetje en het takje uit. Plak in elkaar en op de 
kaart met een strikje van hennepkoord ertussen. 
Werk de kaart af met de tekst ‘Gefeliciteerd’ en plaksteentjes. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 
(Bloemenset), COL1481 
(Cupcakeje by Marleen), 
Craftables: CR1468 
(Doodle cirkel), Creatables: 
LR0651 (Gefeliciteerd), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: babyblauw (956), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Sneeuwpapier: 

CA3104 (glitter), Soft glitter papier: CA3143 (goud), 
Spiegelpapier: CA3135 (zilver), Cirkelsnijder, Diamond gems: 
JU0937 (lichtroze en roze), Hennepkoord: wit, Kant: wit


