
The Collection #89

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stempels by Marleen: CS1057 (Mannenteksten-EN), CS1058 (Mannenlabels en randstempels), Stempelinkt 
Archival: zwart, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9169 (Men only by Marleen), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), 
Hennepkoord

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosapparaat, Stempels+stansen: CS1058 (Labels & Stempels by Marleen), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK9169 (Men Only by Marleen), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Original hagelwit (930), 
Decoratiepapier: CA3126 (goud), Enamel dots: PL4501 (blauw en grijs), Rhinestones: CA3136 (zilver)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en rond 
de hoeken af. Plak er dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en 9 x 
13 cm op. Stans een cirkel uit dessinpapier en snijd een strook 
van 6 x 13 cm. Stans een frame door twee opeenvolgende 
vierkanten tegelijkertijd uit te stansen. Plak er een afbeelding 
achter. Stempel een tekst op hagelwit karton en stans het 
tekstblokje uit. Plak er een stukje touw achter. Stans en embos 
de voetballen en bewerk ze met distressinkt. Stans een sneaker 
uit hagelwit en bewerk met inkt. Stans een tweede witte sneaker 
en plak deze er iets verspringend achter voor het witte randje 
onder de zool. Stans een labeltje uit dessinpapier en stempel 
een tekst.

Teken de buitenste lijnen van het bierglas om op hagelwit. Knip 
het glas uit. Snijd de kaartensteun uit donkerbruin en plak deze 
vast op de achterkant van de kaart. De kaart kan nu rechtop 
staan. Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het 
stencil. Teken ze 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. Snijd een cirkel van 9 cm Ø uit dessinpapier en een cirkel 
van 8,5 cm Ø uit hagelwit. Snijd/stans de afbeelding uit op 
7,7 cm Ø. Plak de afbeelding op de witte cirkel en plak die met 
3D-tape op de cirkel van dessinpapier en daarna op de kaart. 
Stans een paar banners uit en bestempel ze. Stans de opener, 
de smiley en het bierflesje uit. Plak het bierflesje in elkaar en 
samen met de banners, opener en smiley op de kaart, met een 

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10,5 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 10 x 14,5 cm en 9,5 x 14 cm op. Stans de  
ticket uit dessinpapier. Plak twee kleine strookjes dessinpapier 
aan weerszijden achter de ticket. Stans een frame uit dessin-
papier door twee opeenvolgende cirkels tegelijk uit te stansen. 
Plak er een afbeelding achter. Stans een label uit hagelwit 
karton en dessinpapier en stempel een tekst. Knoop er een 
stukje koord door. Stans de tennisrackets uit zilverkleurig papier  
en het handvat uit steenrood. Stans de tennisballen uit dotter-
geel. Stans uit dessinpapier een labeltje en stempel een tekst.

Extra nodig voor de 
coverkaart:
Collectables: COL1362 (Snow 
globe-cirkel gebruikt), 
Craftables: CR1359 
(Basisvormen met stiksteken-
Vierkanten), Creatables: 
LR0659 (Sport), LR0658 
(Sneakers), Distressinkt: black 
soot, Stempelinkt Hero Arts: 
mulled wine, Knipvel: EWK1277

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1482 (Beer by 
Marleen), Craftables: CR1433 
(Card box, krulletje gebruikt), 
CR1507 (Kaartensteun-Extra), 
Craftstencil: PS8063 (Beer 
mug by Marleen), Stempels: 
CS1057 (Cheers by Marleen), 
Knipvel: EWK1276 (All for 
men-Beer), Decoratiepapier: 

CA3127 (zilver), Soft glitterpapier: CA3146 (blauw), Papicolor 
kaartenkarton Original: ravenzwart (901), donkerbruin (938), 
nootbruin (939), babyblauw (956), lichtgrijs (957), soft blue 
(964), Hennepkoord: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1391 
(Basisvormen-Tickets), CR1360 
(Basisvormen met stiksteken-
Cirkels), Creatables: LR0659 
(Sport), Knipvel: EWK1276, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: steenrood (935), 

dottergeel (910), Decoratiepapier: CA3127 (zilver)



Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak 
er kraft van 13 x 13 cm en dessinapier van 12,5 x 12,5 cm op.
Snijd hagelwit van 10 x 10 cm en plak er dessinpapier van 9,5 x 
9,5 cm op. Plak dit vierkant daarna met 3D-tape op de kaart.
Stans de verschillende onderdelen van het jasje en het horloge 
uit, plak ze in elkaar en op de kaart. Werk de kaart verder af 
met een tekststrookje, een strikje van hennepkoord, krulletjes, 
enamel dots en rhinestones.

Stans twee labels uit kraft. Teken de binnenkant van de mal om 
op de achterkant van twee kleuren dessinpapier, knip beide uit 
en plak ze ieder op een label. Snijd en scheur twee strookjes 
donkerbruin dessinpapier van 5,7 x ca. 1,5 en plak ze ieder op 
een label. Stans twee banners uit, bestempel met een tekstje en 
plak ze op met 3D-tape. 
Stans de bierglazen en een flesje uit, plak ze in elkaar en op de 
labels. Werk de labels af met krulletjes en rhinestones.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1434 (Men’s 
Wardrobe), Craftables: CR1433 
(Card box, krulletjes gebruikt), 
Creatables: LR0656 (Watch by 
Marleen), Stempels: CS1057 
(Cheers by Marleen), Soft 
glitterpapier: CA3143 (goud), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: navy blue (969), 
Hennepkoord: wit

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1482 (Beer by 
Marleen), Craftables: CR1433 
(Card box, krulletje gebruikt), 
Creatables: LR0367 (Bottle 
label), Stempels by Marleen: 
CS1056 (Proost), CS1057 
(Cheers), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Soft 
glitterpapier: CA3146 (blauw), 
Papicolor kaartenkarton: 
donkerbruin (938), nootbruin 
(939), soft blue (964), Vellum

Teken de buitenste lijnen van de speaker om op hagelwit karton. 
Teken de speaker 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. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het 
stencil. Teken ze 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 de notenbalk uit goudkeurig papier en plak op. 
Stans de onderdelen van de gitaar, bewerk de hals van de gitaar 
met bruine inkt, plak alles in elkaar en daarna met 3D-tape op 
de kaart. Stans de smileys uit decoratiepapier en zwart karton, 
plak ze op elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart af met een tekststrook, een stukje hennepkoord, 
sterretjes, enamel dots en rhinestones.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1321 (Ponsmal-
Sterren), CR1506 (Music), 
CR1508 (Ponsmal-Smileys), 
Creatables: LR0657 (Guitar by 
Marleen), Craftstencil: PS8062 
(Music speaker by Marleen), 
Stempels: CS1056 (Proost 
by Marleen), Distressinkt: 
walnut stain, Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), nootbruin 
(939), soft blue (964), 
Hennepkoord: wit

strikje van hennepkoord erachter. Werk de kaart verder af met 
krulletjes, enamel dots en rhinestones.



Teken de onderdelen van het boek met potlood op verschillende 
soorten papier en knip ze uit. 
Gebruikte volgorde van groot naar klein: kraft, stempelpapier 
(1), hagelwit, ribbelkarton, hagelwit, stempelpapier (2), 
hagelwit en stempelpapier (3). 
1. Kleur het papier met de rode distressinkten. Stempel met de 
textuurstempel Tiles en ground espresso distressinkt figuren op 
het stempelpapier. 
2. Maak zelf dessinpapier met de kaartenstempels, zoals 
beschreven bij de algemene werkwijze. 
3. Stempel de tekst met zwarte stempelinkt op het papier. 
Scheur de randen wat in. Maak met de zelfgemaakte mask figuren 
op het papier. 
Plak het boekje in elkaar door alleen het middengedeelte te 
verlijmen. 
Werk het boekje af met bierglazen, bierflesjes en kaarten etc. 
Knoop als laatste touw om het boekje heen.

Stans het grootste label uit kraft. 
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 4,3 x 12,8 cm, 
bestempel en kleur de rechthoek zoals beschreven in de 
algemene werkbeschrijving. 
Snijd uit stempelpapier een rechthoek van 4,8 x 13,3 cm en 
kleur in met de rode distressinkten. Stempel hierop figuren met 
de textuurstempel Tiles en distressinkt ground espresso. Plak ze 
op. Werk de boekenlegger af met een bierglas, bierflesje enz., 
kaarten en linten.

Extra nodig voor deze kaart:
Textuurstempels: MM1627 
(Script), Craftstencil: PS8061 
(Open boek)

Extra nodig voor deze 
boeklegger:
Craftables: CR1510 (Long 
tags), Lint: rood, wit en zwart

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Collectables: COL1482 (Beer by Marleen), Craftables: CR1509 (Ponsmal-Playing cards), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1055 
(Playing cards), Textuurstempels: MM1629 (Tiles), Stempelpapier: wit, Stempelinkt: zwart, Distressinkt: aged mahogany, festive 
berries, fired brick, gathered twigs, ground espresso, Markers: bruin, geel, donkergrijs, lichtgrijs, rood, Papicolor kaartenkarton 
Original: zwart (901), rood (918), hagelwit (930), Kraft, Ribbelkarton, Metallic papier: CA3140 (mint) en CA3141 (lichtblauw), Soft 
glitterpapier: CA3145 (brons), Vellum, Papier distresser, Touw 
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het karton met een distresser en kleur ze met gathered twigs en ground expresso. 
Stempel de kaarten en de tekst met zwarte stempelinkt op wit stempelpapier.

Maak zelf dessinpapier door de stempels steeds in een hoek op het stempelpapier te stempelen en 
ze daarna in te kleuren met markers. 
Stans de ponsmal uit zwart en rood kaartenkarton. Bewaar het papier waaruit gestanst is en 
gebruik dit als mask. 
Stans de onderdelen van de bierglazen uit hagelwit kaartenkarton, soft glitterpapier en vellum. 
Stans de bierflesjes en flesopener uit metallic papier.



Teken van de vier bladzijden van het boek de buitenste randen 
van elk deel om op wit fluweelkarton en teken de kleinste 
randen van elk deel om op dessinpapier. Buig alle delen een 
beetje rond. Plak het dessinpapier op de witte delen en plak 
vervolgens de bladzijden alleen in het midden op elkaar. Plak 
tussen alle bladzijden ook een strookje 3D-foam. 
Stans de regenboog uit verschillende restjes gekleurd karton en 
de wolkjes 2x uit sneeuwpapier en 1x uit vellum. Stempel de 
eenhoorns met zwarte inkt en strooi er heldere embossingpoeder 
over. Verhit dit met de heattool. Stans de eenhoorns uit en kleur 
ze in met distressinkt. Gebruik glitterlijm voor de gestempelde 
wolkjes en de hoorns van de eenhoorns. 
Stempel teksten en stans ze uit met de bijbehorende mallen.
Plak alles op volgens voorbeeld en werk af met pailletjes. 
Stans de kaartensteun uit wit fluweelkarton en plak deze in het 
midden tegen de achterkant. Nu kan het boek staan.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1507 
(Kaartensteun-Extra), 
Craftstencil: PS8061 (Open 
boek), Stempels+stansen: 
CS1059 (Telefoonberichten), 
Stempels+stansen: EC0180 
(Eline’s Eenhoorns), Die 
cutting foam sheets: LR0023 
(2 mm), Distressinkt: diverse 
kleuren en blendingtool, 
Embossingpoeder: 
clear/helder, Heattool, 
Sneeuwpapier: CA3104, 
Restjes gekleurd karton 
voor de regenboog, Vellum, 
Glitterlijm: Stickles

Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0531 (Rainbow & Clouds), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Versafine: onyx black, Stampmaster: LR0029, 
Embossingpoeder: clear/helder, Heattool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea Sparkle by Marleen), Aquarelpapier: 200 grs, 
Fluweelkarton: wit, Pailletjes

Snijd een label van 7 x 16 cm uit wit fluweelkarton en lichtroze 
metallic papier. Stans de grootste label uit wit fluweelkarton en 
dessinpapier en de middelste label uit dessinpapier. 
Stempel de panda’s met zwarte inkt op aquarelpapier, strooi 
er meteen heldere embossingpoeder op en verhit dit met 
de heattool. Kleur ze in en stans ze met de bijbehorende 
achtergrondmallen uit. Stans twee wolkjes uit sneeuwpapier. 
Stempel teksten op wit fluweelkarton en stans ze uit met de 
bijbehorende mallen. Stans voor het gaatje een sierrondje uit 
lichtroze metallic papier en een verstevigingsvierkantje uit wit 
fluweelpapier. Plak alles volgens voorbeeld op, gebruik achter 
de tekstwolkjes 3D-tape. Stapel alle labels op elkaar en knoop er 
een wit lintje door. Werk af met de pailletjes.

Snijd van wit fluweelpapier een dubbele kaart van  
13,5 x 13,5 cm. Snijd zwart karton van 13,2 x 13,2 cm en 
dessinpapier van 13 x 13 cm, wit fluweelkarton van 13 x 5,3 cm, 
zwart karton van 13 x 5 cm en blauw dessinpapier van 13 x  
4,6 cm. Stans twee geschulpte randen uit soft glitterpapier. 
Stans twee wolken uit wit fluweelkarton en één uit vellum. 
Stempel de teksten met zwarte inkt op wit fluweelkarton en 
stans ze uit. Stempel twee panda’s met zwarte inkt en strooi er 
heldere embossingpoeder op. Verhit dit met de heattool en stans 
ze daarna uit met de bijbehorende achtergrondmal. Kleur de 
panda’s in. Plak alles volgens voorbeeld op, gebruik hier en daar 
wat 3D-foam en werk af met plakpareltjes en pailletjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1510 
(Labels), Stempels+stansen: 
EC0179 (Eline’s Panda’s), 
Tekststempels+stansen: 
CS1059 (Telefoonberichten), 
Distressinkt: hickory smoke, 
carved pumpkin, shabby 
shutters, worn lipstick, 
Metallic papier: CA3139 
(lichtroze), Sneeuwpapier: 
CA3104 (glitter), Hoekpons, 

Lint: wit

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0637 (Anja’s 
Mix & Match Rand), 
Stempels+stansen: CS1060 
(Telefoonberichten), 
Stempels+stansen: 
EC0179 (Eline’s Panda’s), 
Distressinkt: hickory smoke, 
shabby shutters, worn 
lipstick, mermaid lagoon, 
Kaartenkarton: zwart, Soft 
glitterpaper: CA3144 (platina), 

Vellum, Plakparels: CA3132 (wit), 3D-foam



Snijd uit wit fluweelpapier een dubbele kaart van 15 x 11 cm en 
plak er dessinpapier van 14,5 x 10,5 cm op. 
Stans het grootse label uit dessinpapier en het kleinste uit 
vellum. 
Stans letters uit glitterkarton en plak ze op het label van vellum. 
Maak de labels met een koordje aan elkaar. Plak het label daarna 
op de basiskaart. 
Stans het onderste gedeelte van de telefoon uit dessinpapier en 
het bovenste uit glitterkarton. 
Bevestig mica of sheet achter het bovenste gedeelte van de 
telefoon en plak 3D-tape aan de achterkant. Leg schudmateriaal 
op het onderste gedeelte van de telefoon en plak het bovenste 
gedeelte hier overheen. 
Stempel de teksten en stans ze uit met de bijbehorende mallen. 
Stans de smileys uit roze karton. Plak de teksten en smileys op 
de telefoon. Plak de telefoon op de basiskaart. 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1510 
(Label), Designfolder: 
DF3454 (Letterbord), 
Stempels+stansen: CS1059 
(Telefoonberichten), 
Stempelinkt Memento: grape 
jelly, lulu lavender, pearlescent 
orchid, Kaartenkarton: roze, 
Mica/sheet, Schudmateriaal: 
pailletten etc.

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne  
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Collectables: COL1359 (Smartphone), Craftables: CR1508 (Ponsmal-Smileys), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers dessinpapier-
bloc: PK9163 (Sea Sparkle), Soft glitterpapier: CA3142 (zilver), Fluweelpapier: wit, Vellum

Snijd uit wit fluweelpapier een dubbele kaart van 13 x 13 
cm en plak er dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm en van 11,5 x 
11,5 cm op. Stans het onderste gedeelte van de telefoon uit 
dessinpapier en het bovenste uit lila karton. Stans het venster 
van de telefoon uit vellum. Zet de telefoon in elkaar. Stempel 
de teksten en stans ze uit met de bijbehorende mallen. Stans de 
smileys uit glitterkarton. Plak de telefoonberichten en smileys 
op de telefoon. Stans de letters uit dessinpapier en plak ze 
verhoogd met 3D-tape op. Plak de telefoon en letters op het 
dessinpapier. 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1449 
(Alphabet XL), 
Stempels+stansen: CS1060 
(Text Messages), Stempelinkt 
Memento: pearlescent purple, 
Kaartenkarton: lila


