
The Collection #90

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1437 (Eline’s Mouse), COL1483 (Eline’s Beach outfits), COL1484 Eline’s (Beach fun), Stans- en embosapparaat, 
Distressinkt: antique linen, Kaartenkarton: lichtblauw, blauw, donkerblauw, geel, grijs (div. tinten),  lichtgroen, lila, paars, oranje, 
rood, turkoois, wit en zwart, Tekststickers: PL4505 (Zon, zee, zand) Gelpen: wit 

Algemeen:
Het gebruikte dessinpapier is dubbelzijdig, de kleuren aan de voor- en achterkant passen perfect bij elkaar.

Gebruik als basis een MDF-klembord van A4-formaat en plak er 
een A4-vel vergrijsd kraft en dessinpapier met houtmotief van 
20 x 28,6 cm op. Snijd de afbeelding uit op 9,3 x 20 cm en 
plak deze op blauw metallic papier van 9,8 x 20,5 cm en wit 
kaartenkarton van 10,3 x 21 cm. 
Snijd drie stroken strandzand van 3 x 21 cm, scheur één lange 
zijde af en bewerk met distressinkt antique linen. Plak ze 
trapsgewijs onder elkaar. 
Snijd een strookje blauw dessinpapier van 1,5 x 5,5 cm en van  
2 x 6 cm. Leg het stencil met de wolken op wit kaartenkarton, 
trek met potlood de buitenste lijnen om en knip uit.
Stans de benodigde motieven uit verschillende kleuren 
dessinpapier en kaartenkarton.
Werk het clipboard af volgens voorbeeld.

Snijd een topvouwkaart van 15 x 18 cm uit vergrijsd kraft 
en plak er wit karton van 14 x 17 cm en dessinpapier met 
houtmotief van 13,5 x 16,5 cm op. Snijd blauw dessinpapier van 
6 x 18 cm en scheur beide lange zijdes af. Snijd de afbeelding 
uit op 11 x 15 cm en plak die op 11,5 x 15,5 cm vergrijsd kraft 
en 12 x 16 cm wit kaartenkarton. 
Snijd vier witte stroken en diverse blauwe stroken van 3 x 15 cm 
en bewerk ze met de zee-randstans. 
Plak de uitgeknipte teksten op strookjes dessinpapier.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Neem het patroon over op wit kaartenkarton. Snijd voor het 
decoreren van de basis het volgende uit dessinpapier: twee 
zijstroken van 2,5 x 9,5 cm, een middenstuk van 9 x 14 cm, 
geplakt op 9,5 x 14,5 cm en een onderrand van 2,5 x 20 cm. 
Leg het regenboogstencil op wit kaartenkarton, neem de 
buitenste lijnen met potlood over en knip ze uit. 
Leg het stencil daarna op de kleuren lichtgroen, groen, blauw, 
paars en roze. Neem de buitenste lijnen met potlood over en 
knip ze uit. Leg het stencil met de wolken op zowel wit als 
lichtblauw kaartenkarton, trek de buitenste lijnen over en knip 
uit. Plak de tekst op een strookje dessinpapier van 1,5 x 5,5 cm.
Stans de benodigde onderdelen uit diverse kleuren 
kaartenkarton. Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor dit 
klembord: 
Collectables: COL1431 Eline’s 
(Tropical fish), Craftables: 
CR1512 (Bubbles), Creatables: 
LR0660 (Coral), Craftstencil: 
PS8065 (Rainbow), Pretty 
Paper dessinpapier-bloc: 
PK9161 (Floral delight), 
PK9170 (A4-formaat Wood 
& Stone), Knipvel: AK0077 
Eline’s (Holiday backgrounds), 
Metallic papier: CA3141 
(lichtblauw), Klembord: 
KL0034 (A4-formaat), 

Tekststickers: PL4505 (Zon, zee, zand)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1433 (Eline’s 
Seagull & friends-Jelly fish 
used), Craftables: CR1512 
(Bubbles), Creatables: LR0660 
(Coral), LR0664 (Sea), Pretty 
Paper dessinpapier-bloc: 
PB7058 (Eline’s Babies-Little 
Miracle), PK9170 (A4 Wood & 

Stone), Knipvel: AK0077 (Eline’s Holiday backgrounds)

Extra nodig voor deze kaart: 
Pretty Paper dessinpapier-bloc: 
PB7058 (Eline’s Babies-Little 
Miracle), Craftstencil: PS8065 
(Rainbow)



Neem een donkerblauwe strook karton van 15 x 30 cm en stans 
de vuurtoren aan de rechterkant van de strook. Vouw de kaart 
dubbel. Plak dessinpapier achter de vuurtoren. Stans het zand 
uit nootbruin karton van ca. 6 cm hoog en laat het aflopen 
naar 3 cm hoogte. Stans een smal strookje lichtbruin karton 
en strookjes uit lichtblauw, zeegroen en aqua karton voor de 
golven. Plak koraal tussen het zand en de golven. 
Snijd de lucht uit petrol karton van 6,5 cm hoog. 
De strookjes zee, golven en lucht zijn 9,8 cm breed. 
Stans de hekken uit donkerbruin en de grasjes uit groen karton. 
Plak ze op de kaart. Werk de kaart af met zeemeeuwen en 
strandlopers.

Neem een strook kerstrood karton van 15 x 21 cm en stans/
embos de vuurtoren aan de rechterkant van de strook. Vouw de 
vuurtoren op de lijn om. Plak wit karton achter de vuurtoren. 
Plak wit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier met 
houtmotief van 14 x 14 cm op de kaart. Stans het grootste 
vierkant van de stansenset uit wit karton en het open vierkant 
uit kerstrood. Plak de laagjes op elkaar met de afbeelding 
ertussen. Stans de golven 2x uit hagelwit en 2x uit petrol karton 
en plak ze verspringend op elkaar. Knip de golven in stukken 
en plak ze op de kaart. Stans de steiger uit taupe, plak hem 
over de golven heen en zet er een strandloper op. Bevestig het 
anker met waxkoord. Stans de luchtbellen uit lichtblauw, knip ze 
doormidden en plak op de kaart. Stans wat grasjes uit legergroen 
en koraal uit olijfgroen, plak ze aan de voet van de vuurtoren en 
plaats er een strandloper bij. Werk de kaart af met zeemeeuwen.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0661 (Gate 
folding die – Lighthouse), 
LR0663 (Sandy Path), LR0664 
(Ocean View),  
Papicolor kaartenkarton 
Original: donkerbruin (938), 
nachtblauw (941), nootbruin 
(939), babyblauw (956), 
zeegroen (917), petrol (962) 
Karton: lichtbruin, aqua, groen 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0532 (Nautical 
set-anker gebruikt), LR0597 
(Tiny’s Jetty), LR0600 
(Waves), LR0647 (Lavender 
Square), LR0661 (Gate folding 
die – Lighthouse), LR0663 
(Sandy Path), Craftables: 
CR1512 (Bubbles), Papicolor 
kaartenkarton: Original: 
kerstrood (943), olijfgroen 

(945), legergroen (954), lichtblauw (964), petrol (962), 
taupe (961) en Recycled kraft zwart (324),Knipvel: VK9589 
(Lighthouses), Cadence Dora wax: zilver, Waxkoord 

Teken de grote schelp 2x om op hagelwit karton, 1 x gewoon en 
1 x in spiegelbeeld. Ril een horizontale lijn aan de achterkant 
van de gespiegelde schelp op ca. 4 cm vanaf de bovenkant. 
Plak de omgevouwen strook van de tweede schelp tegen de 
achtekant van de eerste schelp op 4 cm van de top. Teken het 
binnenste gedeelte van de schelp over op dessinpapier, knip 
alles uit en plak op. Stans de verrekijker uit metallic steel 
tegelijk met de cirkelstans, zodat er een opening ontstaat. 
Knip de afbeelding ruim uit. Leg het schudvenster met de bolle 
kant op het werkblad, plak dubbelzijdig tape langs de rand en 
leg wat stukjes schelp in het holle venster. Plak de afbeelding 
met de goede kant naar beneden bovenop het venster. Draai 
het venster om. Plak dubbelzijdig tape op de rand van het 
schudvenster en plak de verrekijker om het venster. Teken het 
zeewier op olijfgroen, knip het uit en plak het op de schelp met 
de verrekijker er overheen. Stans de verdere benodigde figuren 
uit en werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1405 (Nautical 
rope), CR1410 (Tiny’s 
Lighthouse), CR1511 
(Monoculars), Creatables: 
LR0532 (Nautical set-anker 
gebruikt), LR0663 (Sandy 

Path), Craftstencil: PS8064 (Seashell), Papicolor kaartenkarton: 
Original donkerbruin (938), nachtblauw (941), olijfgroen (945), 
legergroen 954), zilvergrijs (902), muisgrijs (944), Recycled 
kraft zwart (324), Metallic steel (332), Knipvel: VK9589 
(Lighthouses), Schelpjes, Shaker window: LR032 - 5 cm Ø, 
Cadence Dora wax: zilver, Waxkoord 

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0595 (Tiny’s Seagulls), LR0596 (Tiny’s Sandpipers), LR0660 (Coral set), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: picket 
fence, rusty hinge, black soot, hickory smoke, gathered twigs, Pretty Papers dessinpapier-bloc A4: PK9170 (Wood & Stone), Papicolor 
kaartenkarton Original: hagelwit (930), Felt tip: black

Algemene werkwijze: 
Breng de witte zeemeeuwen op kleur met distressinkt hickory smoke en rusty hinge en de witte strandlopers met distressinkt 
gathered twigs en black soot en een zwarte stift. 
Alle donkere kleuren met geëmboste delen zijn bewerkt met distressinkt picket fence. 
De ankers zijn uit zwart kraft gestanst en met Cadence Dora zilver wax op kleur gebracht.



Snijd uit kraftkarton een dubbele kaart van 15 x 11 cm en plak 
er fluweelpapier van 14,5 x 10,5 cm. 
Stans de golven en het zandpad uit fluweelpapier en bewerk ze 
met distressinkt. 
Stans het strandhuis, het gras en de hekjes uit fluweelpapier en 
bewerk ze met verschillende kleuren distressinkt. Maak een leuke 
compositie op de kaart en plak alles vast. 
Werk de kaart af met de tekststickers.

Snijd uit kraftkarton een dubbele kaart van 13 x 13 cm en plak 
er fluweelpapier van 12,5 x 12,5 cm op. 
Bewerk de bovenrand van fluweelpapier van 11,5 x 11,5 cm met 
distressinkt. 
Stans de strandhuisjes, de golven, het zandpad en het gras 
uit fluweelpapier en bewerk ze met verschillende kleuren 
distressinkt. Maak een leuke compositie op de kaart en plak alles 
vast. Werk de kaart af met ronde tekststickers.

Snijd stempelpapier van 11 x 13,5 cm. Stempel met 
watermerkinkt de witte bosjes en de luchtbellen. Strooi er 
embossingpoeder overheen en verhit dit met een heatgun totdat 
het poeder gesmolten is. Kleur de kaart met distressinkt aan 
de onderkant geel en aan de bovenkant blauw. Maak dit nat, 
zodat de kleuren mooi in elkaar overvloeien en laat de kaart 
drogen. Stempel de afbeeldingen met verschillende kleuren 
Memento inkt. Plak de kaart op okergeel van 11,5 x 14 cm en 
kleur de randen met distressinkt fossilized amber. Plak hem 
daarna op hemelsblauw van 12 x 14,5 cm en kleur de randen met 
distressinkt mermaid lagoon. 
Snijd een strook stempelpapier van 13,5 x 2 cm. Stempel de 
tekst in het midden. Kleur de bovenrand geel en de onderrand 
blauw. Plak de strook op okergeel van 13,5 x 2,5 cm. 
Plak de laagjes op een hagelwitte dubbele kaart van  
13,5 x 16 cm. Werk de kaart af met gestempelde en uitgeknipte 
schelpen en plak rhinestones op.

Extra nodig voor deze kaart:
Tekststickers: PL4506 (zon, 
zee, zand)

Extra nodig voor deze kaart:
Tekststickers: PL4505 (Zon, 
zee, strand)

Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: broken china, 
mermaid lagoon, peacock 
feathers, fossilized amber, 
scattered straw, tea dye, 
Kaartenkarton: hemelsblauw, 
oker,  
Embossingpoeder: clear, 
Heatgun, Rhinestones in 
verschillende kleuren en 
maten: blauw, groen, wit, 
Water, Watermark inkt 

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0662 (Beach houses), LR0663 (Sandy path), LR0664 (Ocean view), LR0665 (Lifeguard house), Fluweelpapier: wit, 
Kraftkarton, Distressinkt: antique linen, broken china, forest moss, frayed burlap, mustard seed, peacock feathers, rusty hinge, 
tumbled glass

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stempels Colorful Silhouettes: CS1061 (Seashells), CS1062 (Coral), Tekststempels: CS1063 (Handgeschreven-Groetjes), Stampmaster 
advanced: LR0029, Stempelpapier: wit, Stempelinkt: zwart, Stempelinkt Memento: angel pink, gray flannel, new sprout, pistachio, 
rich cocoa, summer sky, toffee crunch, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930)
 
Algemene werkwijze:
Stempel de tekst met zwarte stempelinkt. Stempel de schelpen met de verschillende kleuren Memento inkt door steeds verschillende 
kleuren in laagjes over elkaar heen te stempelen.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1468 (Sealife by Marleen), Craftables: CR1470 (Floral Doily), Creatables: LR0660 (Coral set), Stans- en 
embosaparaat, Stempels: CS1025 (Mermaid sentiments by Marleen), Stempelinkt: VersaMark, Embossingpoeder: wit EP100 
(Stampendous), Knipvel: VK9588 (Mermaids), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9163 (Sea Sparkle by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled kraft: grijs (322) en purper (327), Original: felroze (912), purper (913), hagelwit (930), babyroze (959) en 
turkoois (966), Kaartenkarton: zeegroen (glanzend), Cirkelsnijder, Diamond gems: JU0937 (lichtroze/roze), Distress tool

Snijd uit kraft een langwerpige topvouwkaart van 15 x 7 cm en 
plak er lichtblauw karton van 14,5 x 6,5 cm en dessinpapier van 
14 x 6 cm op. Plak kraft van 12,5 x 8 cm met alleen lijm/tape 
langs de onderrand vast op de lage kaart (zie voorbeeld). 
Snijd paars van 12 x 7,5 cm en dessinpapier van 11,5 x 7 cm. 
Bewerk de randen met de distress tool. Stans een hagelwitte 
Floral Doily en van blauw dessinpapier een cirkel van 8 cm 
Ø. Plak ze op de kaart. Snijd/scheur een strook dessinpapier 
van 15 x ca. 2 cm en plak deze met een dubbele laag 3D-tape 
onderlangs. Plak de 3D-tape aan de rechterkant niet te hoog 
anders kan de verrekijker er niet achter geschoven worden. Stans 
schelpen, zeesterren en koraal om de kaart mee te versieren. 
Stans de verrekijker 2x uit zilverkleurig decoratiepapier. Snijd uit 
één ervan de lens voor het schudvenster. Knip de afbeelding uit 
en plak die op een stukje wit karton. Leg kraaltjes, uitgestanste 
vormpjes en pailletjes op de afbeelding en plak het schudvenster 
eroverheen. Knip het teveel aan papier van de randen af en 
plak de verrekijker met de open lens er overheen en de dichte 
erachter.  Pons een klein gaatje in de verrekijker en eentje 
bovenin de achterkant van de kaart en knoop ze aan elkaar 
met paars waxkoord. Snijd een roze strookje van 6,5 x 1,2 cm, 
stempel een tekstje met Versa Mark, strooi er embossingpoeder 
op en verhit met de heattool. Werk de kaart af met diamond 
gems en een tekstje.

Snijd van kraft een topvouwkaart van 15 x 10,5 cm, paars van 
14,5 x 10 cm, roze dessinpapier van 14 x 9,5 cm (bewerk de 
randen met de distress tool) en een strook paars dessinpapier 
van 15 x 5 cm. Plak de laagjes op de kaart.
Stans een hagelwitte Floral Doily, een purper cirkel van 9 cm 
Ø en een afbeelding van 8,7 cm Ø. Plak ze op elkaar en met 
3D-tape op de kaart. Stans de bubbels uit het roze metallic 
paper en plak ze op. Snijd een roze strookje van 6 x 1,8 cm, 
stempel een tekstje met Versa Mark, strooi er embossingpoeder 
op en verhit dit met de heattool. Werk de kaart af met koraal, 
zeeplantjes, takjes, bloemetjes en diamond gems.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1467 
(Mermaids by Marleen), 
Craftables: CR1511 
(Monoculars), Klein 
schudvenster: LR0032, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart 
(901), babyblauw (956), 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Soft glitterpapier: 

CA3148 (lichtroze), Gaatjestang, Gelpen: wit, Kleurpotlood: roze, 
Kraaltjes: lichtblauw, Pailletjes, Waxkoord: paars 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1323 (Flower 
set), Craftables: CR1512 
(Bubbles), Creatables: LR0577 
(Flower Frame vierkant-takjes 
gebruikt), Metallic papier: 
CA3139 (lichtroze)

Snijd stempelpapier van 14 x 11 cm. Teken in het midden een 
rechthoek van 9,75 x 6,75 cm en van 6,75 x 3,75 cm. 
Stempel eerst de tekst in de kleinste rechthoek. Stempel daarna 
de takjes, het zeepaardje en de zee-anemonen met Memento inkt 
nautical blue. Stempel de schelpen met verschillende kleuren 
Memento inkt volgens de algemene werkwijze. 
Snijd de rechthoeken uit. Kleur de kleinste en de grootste in met 
Memento inkt nautical blue. Plak ze daarna op kraftkarton en 
snijd dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. Bewerk de randen 
met distressinkt gathered twigs. 
Plak de laagjes op een hagelwitte dubbele kaart van 16 x 13 cm. 
Werk de kaart af met gestempelde en uitgeknipte schelpen.

Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: gathered twigs, 
Stempelinkt Memento: nautical 
blue, Papicolor kaartenkarton 
Kraft: grijs (322) 


