
The Collection #91

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Craftables: CR1513 (Alphabet Journal), Creatables: LR0666 (Frangipani flower), LR0667 (Tropical leaves), Stans- en embosapparaat, 
Craftstencil: PS8066 (Monstera leaf), Distressinkt: forest moss, gathered twigs, pine needles, Distress oxide inkt: picked raspberry, 
tumbled glass, Knipvel: HK1710 (Hetty’s monkeys), Pretty Papers design paper pad: PK9146 (Côte d’Azur), Papicolor kaartenkarton 
Original: zwart (901), hagelwit (930), zachtgroen (970), Kraft grijs (322), Kaartenkarton: lichtgeel, Craftsheet, Donsveertje, Enamel 
dots: PL4516 (Floral hearts), Lint: wit, Paper distresser, Spuitflesje met water, Touw 
 
Algemene werkwijze: 
Stans hagelwitte bloemen. Breng wat distress oxide inkt aan op een craftsheet. Spuit dit nat met water en druk de bloemen er in. 
Laat ze drogen. Zet de bloemen daarna in elkaar. Bevestig in het midden een enamel dot. 
Stans de bladeren uit zachtgroen karton. Bewerk ze met distressinkt. 
Bewerk de randen van het dessinpapier en kraftkarton met een paper distresser en distressinkt gathered twigs. 
Stans de letters uit zwart karton en plak ze op hagelwitte strookjes. Bewerk de randen met distress oxide inkt. 
Werk de kaart af met een donsveertje, een witte dubbele strik, bloemen, bladeren en een tekst.

Snijd een hagelwitte strook van 29 x 14,5 cm, ril vouwen 
op 7,25 en 14,5 cm en vouw op tot een easelkaart. Plak 
dessinpapier van 6,25 x 13,5 cm op kraft van 6,75 x 14 cm en 
dessinpapier van 13,5 x 13,5 cm op kraft van 14 x 14 cm. 
Teken het grote blad op hagelwit karton en knip het uit. Teken 
het binnenste gedeelte van het grote blad op dessinpapier, knip 
uit en plak het op. Bevestig het blad op het rechtopstaande 
gedeelte van de kaart. Knip een plaatje uit, plak het op lichtgeel 
karton en snijd dit aan alle kanten 2,5 mm groter uit. 
Scheur wat stroken lichtgeel karton. Embos er één met de 
designfolder. Snijd dessinpapier van 11 x 11 cm. 
Snijd een lichtgele strook van 3,5 x 14,5 cm, bewerk met de 
designfolder en plak op kraft van 4 x 14,5 cm. 
Plak de laagjes op de kaart.

Teken het grote blad 2x op kraftkarton. Ril één blad op 3,5 cm 
vanaf de bovenkant en plak de bladeren aan elkaar. Het blad kan 
nu rechtop staan.
Teken het binnenste gedeelte van het grote blad op dessinpapier 
en plak het op de voorkant van de kaart. 
Knip het plaatje uit en plak het op een hagelwitte cirkel van 9 
cm Ø. Bewerk de randen met roze distress oxide inkt. 
Werk de kaart af.

Extra nodig voor deze kaart:
Designfolder: DF3448 
(Seashells) 



Snijd een topvouwkaart van 10,5 x 15 cm van vergrijsd kraft. 
Snijd een witte rechthoek van 9,5 x 14 cm en stempel de 
bladeren met zwarte inkt. Snijd een wit strookje van 4,5 x 10,2 
cm. Maak eerst een egale achtergrondkleur met distressinkt 
bundled sage. Leg vervolgens het stencil erop en gebruik dan de 
kleur peeled paint. Scheur één lange zijde af.
Snijd een koperkleurig strookje van 1,3 x 10 cm en een kraft 
strookje van 1,7 x 11 cm. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton.
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Snijd een topvouwkaart van 11,5 x 14 cm van vergrijsd kraft. 
Snijd wit karton van 10,5 x 13 cm en bewerk met inkt en een 
dauber. Snijd twee strookjes: 1 x 3,5 cm uit soft glitterpapier en 
1,3 x 3,5 cm uit koperkleurig metallic papier. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1510 (Long 
tags), CR1513 (Alphabet 
journal), Stempelinkt 
Memento: bamboo leaves, 
new sprout, Maskstencil: 
PS8067 (Reptile), Distressinkt: 
bundled sage, peeled paint, 
Metallic papier: CA3138 
(koper) 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1485 
(Numbers XL), Craftables: 
CR1510 (Long tags), 
CR1513 (Alphabet journal), 
Designfolder: DF3449 (Tropical 
leaves), Maskstencil: PS8068 
(Leopard), Distressinkt: black 
soot, Pretty Paper design 
paper pad: PK9170 (Wood & 
Stone-A4), Metallic papier: 

CA3138 (koper), Soft glitterpapier: CA3145 (brons), Dauber

Gebruik het klembord als basis. Neem een vel kraft van 16,5 
x 22,5 cm en wit karton van 16 x 22 cm. Leg de verschillende 
stencils op het witte vel en bewerk ze met inkt en een dauber. 
Snijd stukjes kurk van 2 x 2,2 cm en 2 x 6 cm. 
Stans de benodigde motieven uit het knipvel, diverse kleuren 
karton en dessinpapier.
Werk het klembord volgens voorbeeld af.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR144 (Basic 
shapes-Hexagons), 
Maskstencils: PS8067 
(Reptile), PS8069 (Cheetah), 
PS8070 (Zebra), Knipvel: 
AK0071 (Eline’s savanne 
background), Pretty Papers 
design paper pads: PK9161 
(Floral delight), PK9170 
(Wood & Stone-A4), MDF-
Klembord: LR0033 (A5-
formaat), Zelfklevend kurk: 
JU0948), 

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0667 (Tropical leaves), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansensets Eline’s animals: EC0181 (Reptiles), EC0182 
(Big cats), EC0183 (Meercats), Stempelinkt: Versafine onyx black, Kaartenkarton: bruin, groen div. tinten, kraft, vergrijsd kraft, wit 
en zwart, Gelpen: wit 

Algemene werkwijze:
Stempel de dieren met Versafine onyx black en kleur ze in met Faber Castell polychromos kleurpotloden.



Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stampmaster advanced: LR0029, Fluweelkarton: wit, Heattool, Aquarelpapier wit 200 grs, Tacky glue

Snijd uit wit fluweelkarton een dubbele kaart van 21 x 10,5 cm 
en plak er dessinpapier met plankenmotief van 10,5 x 5,5 cm op. 
Druk de verschillende stempels af met Versamagic inkt, strooi er 
meteen embossingglitter op en verwarm dit met een heattool. 
Stans de motieven uit met de bijpassende snijmallen. Stans de 
letters uit zwart karton. 
Plak de onderdelen op de kaart en werk die af met pailletjes.

Snijd uit wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en 
plak er dessinpapier met plankenmotief van 14,5 x 14,5 cm op. 
Embos de tropische bladeren op wit fluweelkarton van 13,5 x 10 
cm en plak dit samen met soft glitterpapier van 14 x 10,5 cm 
schuin op de kaart. 
Stempel de cocktails en sangriakan met Versafine inkt op 
aquarelpapier, strooi er embossingpoeder op en verhit met een 
heattool. 
Stans de motieven uit met de bijpassende mallen en kleur ze 
vervolgens in. Gebruik hier en daar wat glitterlijm.  
Stans bladeren, bloemen en fruit. Plak alles op volgens 
voorbeeld op en werk de bloemen af met gele enamel dots.

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm.
Stempel het fruit in verschillende kleuren op aquarelpapier van 
14 x 14 cm. Gebruik hierbij de stampmaster. 
Snijd rood karton van 14,5 x 14,5 cm. Plak het aquarelpapier 
met het gestempelde fruit er op en werk af met hier een daar 
een plaksteentje. 
Stans de letters uit donkerblauw karton en plak ze op een strook 
vellum van 17 x 2,5 cm. Plak een heel smal strookje donkerblauw 
karton samen met het vellum op de kaart. Plak de uiteinden van 
het vellum achter het rode karton. 
Plak het geheel op de basiskaart.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1513 
(Alphabet Journal), 
Stempels+stansensets by 
Hetty: HT1655 (Sangria), 
HT1656 (Cocktails), HT1657 

(Ice cream), Versamagic dew drop inkt: aspen mist, pixie dust, 
thatched straw, Pretty Papers design paper pad: PK9146 (Côte 
d’Azur), Restje kaartenkarton: zwart, Embossingglitter (Wow): 
neutral ultra shimmer, Pailletjes

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0666 (Frangipani 
flower), LR0667 (Tropical 
leaves), LR0668 (Fruit), 
Designfolder: DF3449 (Tropical 
leaves), Stempels+stansensets 
by Hetty: HT1655 (Sangria), 
HT1656 (Cocktails), 
Distressinkt: bundled sage, 

cracked pistachio, hickory smoke, mermaid lagoon, mowed 
lawn, mustard seed, spiced marmalade, weathered wood, walnut 
stain, worn lipstick, Embossingpoeder: clear, Stempelinkt: 
Versafine onyx black, Heattool, Pretty Papers design paper pad: 
PK9146 (Côte ‘d Azur), Soft glitterpaper: CA3144 (platinum), 
Kaartenkarton: rood, 2 tinten groen, wit, 2 tinten geel, zwart, 
Enamel dots: PL4516 (floral hearts), Glitterlijm: stardust 
(Stickles)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1513 (Alphabet 
Journal), Stempels Colorful 
Silhouettes: CS1064 (Fruit), 
Memento dew drop dye ink: 
cantaloupe, cottage ivy, 
dandelion, lady bug, love 
letter, nautical blue, pear 
tart, rich cocoa, sweet plum, 
tangelo, Kaartenkarton: 
rood, donkerblauw, Vellum, 
Plaksteentjes 



Stans en embos de benodigde vormen. Plak het plaatje op de 
lantaarn en de letters op de label. Plak de takjes, besjes en 
belletjes aan de bovenkant van de lantaarn. Bevestig de label 
met een splitpen aan de lantaarn. Maak een lang koord aan de 
lantaarn, zodat hij kan worden opgehangen.

Extra nodig voor deze kaart: 
Splitpen

Door Jeannette Bron  

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1513 (Alphabet Journal), Creatables: LR0669 (Lantern & Label), Stans- en embosapparaat, Knipvel: EWK1278 (Happy 
Christmas), Glitterkarton: zilver

Snijd een witte dubbele kaart van 15,3 x 15,3 cm, vouw één flap 
voor de helft naar binnen om er een easelkaart van te maken. 
Embos een witte strook van 6 x 13 cm met de designfolder. 
Snijd dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, 14 x 14 cm, 7,5 x 14,5 
cm en 7 x 14 cm. 
Stans en embos de benodigde vormen. Plak het plaatje achter de 
lantaarn. 
Plak een strookje zilverkleurig glitterkarton achter de sterretjes 
aan de bovenkant van de lantaarn. 
Werk de kaart af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables by Marleen: CR1486 
(Christmas lights), CR1499 
(Flower jug), Creatables: 
LR0539 (Petra’s Amaryllis), 
Designfolder: DF3450 (Pine), 
Pretty Papers design paper 
pad: PK9171 (Brocante 
Christmas), Kaartenkarton: wit, 
Strasssteentjes, Touw

Snijd uit wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 11 cm en 
plak er donkerrood karton van 14,5 x 10,5 cm op.
Stempel het fruit op wit fluweelkarton van 13,5 x 9,5 cm. Stans 
de letters uit zwart karton en plak ze op. Plak de bestempelde 
kaart met 3D-foamtape op de basiskaart.

Gebruikte materialen:
Stempels Colorful Silhouettes: 
CS1064 (Fruit), Craftables: 
CR1513 (Alphabet Journal), 
Stans- en embosapparaat, 
Fluweelkarton: wit, 
Kaartenkarton: donkerrood, 
restje zwart, Memento 
stempelinkt: bamboo leaves, 
cantaloupe, dandelion, grape 
jelly, ladybug, new sprout, 
rhubarb stalk, rose bud, tangelo

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne



Stans de basismal dubbel uit rood karton, zodat er een 
easelkaart van gemaakt kan worden (LR0484). Stans ook een 
enkele kaart uit. 
Stans de andere benodigde onderdelen uit rood en metallic 
karton. Beïnkt alle randen van het gesneden en gestanste 
karton. Plak het dessinpapier op de kaart. Knip het plaatje uit 
en plak het op de uitgestanste ovale vorm. 
Zet kant en seambinding vast op de kaart.
Stempel de tekst op het ovale deel, plak dit op rood karton en 
knip het iets groter uit. 
Plak de poinsettia’s van verschillende kleuren uitgestanst karton 
op elkaar. 
Plak alle delen in volgorde van het voorbeeld op de kaart. 
Zet als laatste een strik van kant en seambinding met een 
splitpen vast.

Teken de Shape Art mal op mosgroen karton, teken de kleinere 
maat op dessinpapier en knip beide uit. Sla één lijn over en 
teken de volgende lijn weer af op mosgroen karton en de laatste 
lijn op dessinpapier, knip deze delen uit. 
Stans de benodigde onderdelen uit mosgroen en metallic karton. 
Beïnkt alle randen van het gesneden en gestanste karton. 
Bevestig eerst het kant en de seambinding met dubbelzijdig 
tape in het midden van de kaart. Plak daarna het ovaal met het 
uitgeknipte plaatje op.
Plak de poinsettia’s volgens voorbeeld in elkaar en plak ze 
samen met de swirls op de kaart. 
Zet als laatste een strik van kant en seambinding met een 
splitpen vast.

Extra nodig voor deze kaart:
Knipvel: VK9578 (Christmas 
Robins), Papicolor 
kaartenkarton Original: rood 
(918)

Extra nodig voor deze kaart:
Dutchdoobadoo Shape Art: 
Cascade A5 (470.713.163), 
Knipvel: VK9568 (Snowmen), 
Papicolor kaartenkarton 
Original: mosgroen (951)

Door Marjan van der Wiel 
www.marjanvanderwiel.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0670 (Anja’s Creatables plus, incl. LR484-Ornamental frame), LR0435 (Petra’s Poinsettia), Stans- en embosapparaat, 
Tekststempel: CS1008, Distressinkt: walnut stain, Papicolor kaartenkarton Metallic: pearlwhite (330), Pretty Papers design paper pad: 
PK9171 (Brocante Christmas), Lint, Seambinding, Splitpen


