
The Collection #92

Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide enveloppen:
Craftables: CR1516 (Wildflower set), CR1517 (Field bouquet), Craftstencil: PS8071 (Large envelope by Marjolein), Creatables: LR0622 
(Tiny’s blackberries), LR0509 (Tiny’s butterflies set), Stans- en embosapparaat, Pretty Papers design paper pad: PK9167 (French 
Antiques by Els), Fluweelkarton A4: wit 200 grs, Sneeuwpapier: CA3104, Tule: wit, Dubbelzijdig tape, Potlood: fijn

Trek de buitenste lijnen van het craftstencil om op wit 
fluweelkarton, knip ze uit en ril alle vouwlijnen, behalve die van 
de bovenste envelopflap. 
Trek de binnenste lijnen over op dessinpapier, ook van de 
binnenste delen die zichtbaar zijn als je de envelop openstaat, 
knip uit en plak alles op de basisenvelop. 
Stans alle bloemen, takjes en blaadjes uit wit fluweelkarton en 
plak ze op de binnenkant van de envelop. Plak hierover toefjes 
wit tule met dubbelzijdig tape. Vouw en plak daarna de envelop 
dicht, behalve de bovenste flap. Plak de bramentakjes over de 
randen van de envelop. 
Vouw een vel A4-wit fluweelkarton op de lange zijde dubbel en 
leg de envelop met de open flap tegen de middenvouw, trek deze 
na met potlood en knip uit. Plak deze dubbele kaart vast tegen 
de achterkant van de basisenvelop en plak er dessinpapier op. 
Stans twee vlinders uit soft glitterpapier en plak ze op. Werk de 
envelopkaart af met plakparels.

Extra nodig voor envelop 1:
Soft glitterpapier: CA3144 
(platinum),Plakparels: CA3132 
(wit)

Trek de buitenste lijnen van het craftstencil om op wit 
fluweelkarton, knip de envelop uit en ril alle delen. Teken 
voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil om op 
dessinpapier. Knip alle delen uit en plak ze op de envelop. Snijd 
uit wit fluweelkarton een dubbele kaart van 14,2 x 10,2 cm en 
plak de kaart op de achterkant van de basisenvelop. Plak hierop 
dessinpapier van 13,6 cm x 9,6 cm. 
Stans alle bloemen, blaadjes en takjes uit groen karton, dit is 
de basis, en daarna alle bloemen nogmaals uit de kleur die je 
de bloem wilt geven. Knip de gekleurde bloemen los van de 
stelen en plak ze op de groene basis. Bewerk ze daarna met 
verschillende kleuren inkt. 
Plak eerst de tule in toefjes op de binnenkant van de envelop 
met dubbelzijdig tape, plak hierover de bloemen en plak pas 
daarna de envelop dicht. 
Stans twee vlinders uit wit fluweelkarton en plak ze op. Plak 
de bramentakjes op de rand van de envelop. Trek het label 
om op wit fluweelkarton, knip uit en plak het achter op de 
dubbelgevouwen kaart.

Extra nodig voor envelop 2:
Verschillende kleuren 
kaartenkarton, Soft 
glitterpapier: CA3144 
(platinum), Stempelinkt Versa 
Magic Dew Drops: midnight 
black, pretty petunia, wheat, 
gingerbread, jumbo java



Onderkant doosje: Maak de onderkant van het doosje volgens de algemene werkwijze. Snijd een 
strook wit fluweelkarton van 29,7 x 8 cm (koker) en stans twee kleine basiscirkels en de kleine 
kartelrand. Meet de hoogte van de koker en snijd dessinpapier op maat om te bekleden. Stempel 
eerst de tekst met Versafine onyx black op het dessinpapier van de koker, voordat je het doosje 
in elkaar gaat zetten en vastplakken. Stans de chocolaatjes uit kraftkarton, wit fluweelkarton en 
donkerbruin karton, beïnkt ze met distressinkt walnut stain en plak ze op het dessinpapier van de 
koker. Werk het chocolade hartje af met een witte gelpen.
Deksel: Snijd een strook wit fluweelkarton van 29,7 x 4 cm (hoogte van de deksel) en stans twee 
grote basiscirkels en de grote kartelrand.
Afwerking deksel: Snijd drie extra stroken wit fluweelkarton van 29,7 x 2 cm en plak ze als extra 
vulling aan de binnenkant van de dekselrand. Met deze iets smallere stroken weet je zeker dat de 
extra randen niet zichtbaar zullen zijn aan de buitenkant.
Versiering deksel: Stans de blaadjes en oprolbloemen uit dessinpapier en sneeuwpapier. Rol de 
bloemen op met een quilling pen of een cocktailprikker en bol de blaadjes en bloemen een beetje 
op met een vouwbeen. Plak alles volgens voorbeeld vast met een lijmpistool of tacky glue. Werk af 
met plakpareltjes en wit lint.

Onderkant doosje: Maak de onderkant van het doosje volgens de algemene werkwijze. Snijd twee 
stroken wit fluweelkarton van 17 x 6,5 cm (koker) en stans twee kleine basiscirkels en de kleine 
kartelrand. Meet de hoogte van de koker en snijd dessinpapier op maat om te bekleden. 
Deksel: Snijd twee stroken wit fluweelkarton van 18 x 3,5 cm (hoogte van de deksel) en stans twee 
grote basiscirkels en de grote kartelrand. Beplak de deksel met dessinpapier.
Afwerking deksel: Snijd twee extra stroken wit fluweelkarton van 29,7 x 2 cm en plak ze als extra 
vulling aan de binnenkant van de dekselrand. Met deze iets smallere stroken weet je zeker dat de 
extra randen niet zichtbaar zullen zijn aan de buitenkant.
Versiering deksel: Stans de blaadjes en oprolbloem uit dessinpapier. Rol de bloem op met een 
quilling pen of een cocktailprikker en bol de blaadjes en bloem een beetje op met een vouwbeen. 
Plak alles volgens voorbeeld vast met een lijmpistool of tacky glue. 
Stans de chocolaatjes uit kraftkarton, donkerbruin karton en wit fluweelkarton, beïnkt ze met 
distressinkt walnut stain en plak ze op. 
Stempel de tekst met Versafine inkt op een stukje dessinpapier van 6,7 x 5,5 cm en snijd de tekst 
doormidden. Bewerk de randen met distressinkt walnut stain en plak het eerste deel op de deksel 
met 3D-tape en het tweede deel op de koker. Werk af met plakparels en de witte gelpen.

Extra nodig voor rond doosje:
Collectables: COL1367 (Box of 
Chocolates), Sneeuwpapier: 
CA3104, Lint: wit

Extra nodig voor vierkant 
doosje:
3D-tape

Materialen gebruikt voor beide doosjes:
Collectables: COL1365 (Chocolate), Creatables: LR0547 (Anja’s leaf set), LR0672 (Basic circle box & flower), LR0673 (Basic square 
box & flower), LR0674 (Build-a-box set-kartelranden), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: walnut stain, Stempelinkt Versafine: 
onyx black, Pretty Papers design paper pad: PK9166 (Brocante Summer), Fluweelkarton A4: wit 200 grs, Kraftkarton, Restje 
donkerbruin karton, Crafttape: LR0010, Dubbelzijdig tape (bijv. Scorpal tape), Gelpen: wit, Lijmpistool of tacky glue, Plakparels: 
CA3132 (wit), Quilling pen of cocktailprikker (om de bloemen mee op te rollen), Vouwbeen

Algemene werkwijze:
Elk doosje bestaat uit vier delen: de deksel en de dekselrand, de bodem en de koker die de hoogte van het doosje bepaalt.
Deksel en bodem van het doosje: Stans 2x de grote basismal (deksel) en 2x de kleine basismal (bodem) uit wit fluweelkarton. 
Stans de grote basismal (deksel) ook 1x uit dessinpapier. Plak deze op de grote cirkel of het grote vierkant (deksel). 
Hoogte van het doosje: Reken voor de koker van het doosje de hoogte + 1,3 cm als de mal met de kleine kartelrand wordt gebruikt, 
of + 1,8 cm als de grote kartelrand wordt gebruikt. Snijd voor de koker van het doosje stroken wit fluweelkarton in de gewenste 
hoogte, stans een kartelrand langs de hele strook (de mal kan telkens verlegd worden) en vouw de kartelrand om. Let op: gebruik 
een stukje crafttape aan het begin en einde van de mal, zodat deze niet verschuift tijdens het uitstansen van de kartelrand! 
Breng langs de rand sterk dubbelzijdig tape aan op de kleinere cirkel of het kleinere vierkant (bodems van de doosjes) en plak de 
strook met de kartelrand hier op. Plak de tweede cirkel of het tweede vierkant met precies dezelfde afmeting hier overheen. 
Deksel: Herhaal dezelfde handelingen voor het maken van de deksel. Als de deksel te ruim valt, plak dan extra stroken wit 
fluweelkarton aan de binnenkant van de dekselrand.



1. Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart): Snijd een 
strook van kerstrood 19,5 x 29,8 cm (= breedte A4). Vouw 
dubbel en weer open. Ril (de hele breedte) op 5 cm vanaf 
onderen. Maak onderaan op de vouw een snede van 5 cm. 
Vouw beide flappen naar binnen toe. Snijd voor de binnenkant 
2x rood dessinpapier van 10,5 x 14,3 cm. Zet het kant op de 
flappen vast. Plak beide flappen aan weerskanten vast (midden 
openlaten).
Voorkant: Snijd rood dessinpapier van 14 x 14,3 cm, olijfgroen 
van 12,5 x 12,5 cm en groen dessinpapier van 12 x 12 cm. Zet 
het volgens voorbeeld vast op de voorkant van de kaart.
Snijd voor het lint een kerstrode strook van 14,5 x 3 cm. Zet 
het kant en het lint erop vast. Plak de kerstrode strook op groen 
dessinpapier vast.
Stans/embos (LR0671) de grootste rand uit sneeuwpapier en de 

opvolgende rand uit lichtgrijs/beige dessinpapier. 
Plak lichtgrijs/beige op sneeuwpapier vast. Plak 
het plaatje in het midden.
Stans de label uit hagelwit en stempel de tekst.
Stans/embos de hulstbladeren uit olijfgroen, de 
besjes uit fiëstarood, de tak uit donkerbruin en de 
knop van de tak en de poinsettia uit wit vellum. 
Zet alles vast volgens voorbeeld.

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 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Petra: LR0435 
(Poinsettia), LR0512 
(Apple blossom), LR0669 
(Lantern and label (kerst), 
Distressinkt: fired brick, 
Knipvel: EWK1279 (Christmas 
Wishes-Gnomes), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
fiëstarood (918), kerstrood 
(943), olijfgroen (945), 

Sneeuwpapier: CA3104, Vellum: wit, Glansparels: rood D110, 
Kant: 22 mm rood K1050, Lint: sterren 6 mm rood VV1012, 
Rhinestones: CA3136

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0669 Lantern 
& label (kerst), LR0675 
(Holly leaves), Distressinkt: 
pumice stone, Stempelinkt: 
goud, Knipvel: EWK1280 
(Christmas wishes-Deer), 
Papicolor kaartenkarton: 
Original lichtgrijs (957), 
Metallic platinum (335), Soft 
glitterpapier: CA3142 (zilver), 
CA3144 (platinum), Vellum: 

wit, Kant: broderie 18 mm wit K1002

Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables by Petra: LR0628 (Berries), LR0671 (Circles), Creatables: LR0675 (Holly leaves), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS1068 (Klassieke kerstteksten), Distressinkt: frayed burlap, Stempelinkt: zwart, Pretty Papers design paper pad: PK9171 (Brocante 
Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), donkerbruin (938), olijfgroen(945), Cadence water-based finger wax: 
parelmoer (6152)
 
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 dubbelzijdige tape vastgezet.



1. Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart): Neem een 
taupe A4-vel. Snijd een strook van 21 (= hoogte A4 vel) x 26 
cm. Vouw 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 beide flappen naar binnen toe. Snijd voor de 
binnenkant 2x bruin dessinpapier van 10,5 x 12,5 cm. Zet het 
kant op de flappen vast. Plak beide flappen aan weerskanten 
vast (midden openlaten).
1. Voorkant: Stans/embos (LR0671) de grootste rand van de 
cirkelset uit donkerbruin, de opvolgende rand uit sering (bewerk 
sering met pumice stone). Plak sering op donkerbruin vast. 
Stans de kleine cirkel uit hagelwit.  
Neem het schudvenster en strooi een klein beetje sneeuw in het 
venster. Plak het plaatje er achter vast en zet dit samen in het 
midden op sering vast. Zet de hagelwitte cirkel erop vast. 
Stans/embos de hulstbladeren uit olijfgroen, de besjes uit 
wijnrood, de tak van de katoenplant uit donkerbruin en de 
bloemen uit een watje. Zet ze vast volgens voorbeeld. Laat dit 
goed drogen.
2. Snijd de volgende rechthoeken: bruin dessinpapier van 
15 x 12,6 cm, zilver van 15,1 x 8,4 cm en lichtgrijs/beige 
dessinpapier van 14,7 x 8 cm. Plak lichtgrijs/beige op zilver 
vast. Neem een lang stuk lint en zet het met behulp van 
verwijderbaar tape aan de achterkant (zilver) vast volgens 
foto. Draai het om. Maak aan de bovenkant een lus en zet die 
vervolgens weer aan de voorkant vast (zie foto 3).
3. Plak zilver op bruin dessinpapier vast. 
Stempel de tekst op lichtgrijs/beige dessinpapier en snijd dit in 
een punt af (zie foto 3).

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables by Petra: LR0629 
(Cotton), Distressinkt: 
pumice stone, Stempelinkt: 
wit, Knipvel Matties’s mini’s: 
MB0186 (Winter), Papicolor 
kaartenkarton Original: 
wijnrood (36), sering (937), 
taupe (961), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver),Cadence 
water-based finger wax: elmas 
diamond (6151), Glansparels, 
Kant: broderie 18 mm crème 
K1002, Lint: oudlila met 
zilver 10 mm CE1002, Shaker 

snow: LR0028, Shaker window: LR0032 (small), Watje (voor 
katoenplant)

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.

1.Vouwwijze kaart (zie foto binnenkant kaart): Snijd van platinum een 
strook van 21 (= hoogte A4) x 28 cm. Vouw dubbel en weer open. Ril 
(de hele breedte) op 6 cm vanaf onderen. Maak onderaan op de vouw 
een snede van 6 cm. Vouw beide flappen naar binnen toe. Snijd voor de 
binnenkant 2x bruin dessinpapier van 10,5 x 13,5 cm en voor de flappen 
2x dessinpapier van 5,6 x 13,8 cm. Plak het dessinpapier volgens voorbeeld 
vast. Zet het kant op de flappen vast. Plak beide flappen aan weerskanten 
vast (midden openlaten).

1. Voorkant: Snijd een strook lichtgrijs van 13,5 x 29,7 cm 
(= breedte A4). Vouw vanaf links: 7,4 cm bergvouw, 7,4 cm 
dalvouw, er blijft 14,9 cm over voor de achterkant van de 
kaart. Snijd voor de achterkant bruin dessinpapier van 8 x 
13,2 cm. Plak bruin dessinpapier op lichtgrijs vast. Snijd voor 
het teruggevouwen gedeelte (links op de foto) lichtgrijs/
beige dessinpapier van 7 x 13,3 cm. a. Plak het teruggevouwen 
gedeelte lichtgrijs op elkaar vast. b. Zet het daarna aan 
weerskanten vast op lichtgrijs. Draai de kaart, het bruine  
dessinpapier komt boven en lichtgrijs/beige komt onder.

Stans/embos (LR0671) de grootste rand uit platinum soft 
glitterpapier, de opvolgende rand uit metallic platinum en 
bewerk het met pumice stone. Plak de cirkels op elkaar vast en 
zet alleen de onderste helft van de cirkels vast op lichtgrijs/
beige. Stans/embos de lantaarn 2x uit lichtgrijs. Doe dit 1x 
met één mal en 1x met twéé mallen tegelijk, het midden is dan 
open. Plak achter het midden het plaatje vast. Stans/embos de 
hulstbladeren uit platinum soft glitterpapier en de besjes uit 
platinum soft glitterpapier en zilver, de bloemen uit wit vellum 
en de label uit hagelwit, bewerk de laatste met parelmoer 
vingerwax parelmoer. Zet alles vast volgens voorbeeld en laat 
het goed drogen.



4. Plak de cirkel (foto 1) bovenaan op het lint vast. Til aan de 
onderkant de hulstblaadjes op en schuif de punt met de tekst 
erachter. Zet dit vast. Plak het geheel op de kaart vast. Knip de 
punt van de tekst langs de zijkant van de kaart recht af.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Rond van de volgende kaartonderdelen de hoeken af alvorens ze 
op elkaar te plakken. 
Snijd van hagelwit een topvouwkaart van 11 x 11 cm en een 
strook van 6 x 14,5 cm en van dessinpapier een vierkant van 
10,5 x 10,5 cm en een strook van 5,5 x 14,5 cm. 
Stans met de Creatables een vierkant uit dessinpapier en het 
knipvel. 
Maak links een strik en knoop er waxkoord omheen. 
Stans een label en stempel een tekst. Knoop er een stukje lint 
en een strikje van waxkoord door. Stempel een tekst en knip die 
rondom uit.

Nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0673 (Basic 
square box and flower), 
Clear stamp snijmal: CS1058 
(Banners by Marleen), Stans- 
en embosapparaat, Stempels: 
CS1067 (Handgeschreven 
teksten), Stempelinkt: zwart,  
Knipvel: EWK1279 (Christmas 

Wishes), Pretty Papers design paper pad: PK9171 (Brocante 
Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), 
Hoekpons, Organzalint, Waxkoord: groen



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Craftables by Marleen: CR1514 (Frogs), CR1515 (Water lily), Stans- en embosapparaat, Stempels + stansenset by Marleen: CS1058 
(Banners), CS1065 (Opkikkerteksten), Stempelinkt Archival: jet black, Pretty Papers design paper pads: PK9157 (Soft pastels) , 
PB7058 (Eline’s babies- Little miracles-A4), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), lichtroze (923), hagelwit (930), 
Kaartenkarton: groen, Gelpen: wit, Hempcord: wit, Plakparels: CA3132 (wit), Plaksteentjes: blauw, Rhinestones: CA3136 (zilver)

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd 
lichtroze van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm. 
Plak de laagjes op elkaar. Stans de tulp doily uit hagelwit. Snijd 
een babyblauwe cirkel van 9,2 cm Ø en één van 8,7 cm Ø uit 
dessinpapier. Plak ze op elkaar en met 3D-tape op de kaart. 
Snijd/scheur een strook blauw papier van 11 x ca. 4 cm en plak 
op. 
Stans de kikkertjes, de bladen en de lelies. Plak in elkaar en op 
de kaart. Stans de ronde banner, bestempel met tekst, knoop er 
een stukje hempcord doorheen en plak op met 3D-tape. 
Werk de kaart af met de verschillende steentjes.

Gebruik de buitenste lijnen van het craftstencil en teken de 
waterlelie op een hagelwit A4-vel.
Gebruik van het maskstencil de cirkel van 11 cm Ø. Teken de 
cirkel boven het blad af met potlood, zorg ervoor dat hij een 
stukje over het blad heen valt, zo ontstaat er een verbinding van 
ca. 5 cm breed. Knip uit en maak een vouwlijn van de verbinding 
tussen het blad en de cirkel. Vouw de cirkel vervolgens dubbel 
met de bovenkant naar de eerstgemaakte vouwlijn. 
Teken de buitenste lijnen van de waterlelie om op lichtroze, knip 
uit en teken het bovenste deel van de omgevouwen cirkel, zodat 
er een easelkaart ontstaat. 

Gebruik voor het decoreren 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. 
Doe eerst het blad van de waterlelie, het zal aan de achterkant 
iets te lang zijn, dus snijd het teveel er netjes af en plak op. 
Teken vervolgens de bloembladeren, knip ze uit en plak op de 
roze bloem. Stans de kikkertjes, de bladen en de lelies. Plak 
in elkaar en op de kaart. Stans twee tekstbanners uit roze, 
bestempel met tekstjes en plak op. 
Stans een langwerpige blauwe banner, bestempel met tekst, 
maak een strikje van hempcord en plak samen op met 3D-tape. 
Werk de kaart af met de verschillende steentjes en twee 
vlindertjes van sneeuwpapier.

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0654 (Tulip 
doily), Papicolor kaartenkarton 
Original: babyblauw (956), 
Cirkelsnijder

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1499 (Flower 
jug by Marleen-vlinder 
gebruikt), Stempels + 
stansenset by Marleen: CS1059 
(Telefoonberichten-tekstbordjes 
gebruikt), Craftstencil: 
PS8072 (Water lily by 
Marleen), Maskstencil: PS8006 
(Karin’s basic shapes-Circle), 

Sneeuwpapier: CA3104 (glitter)



Gebruik als basis een MDF-klembord van A4-formaat. 
Neem een vel vergrijsd kraft van 20 x 29 cm. Plak hierop 
dessinpapier van: 17 x 19 cm (roze) en 13 x 19 cm (groen) en 
scheur één lange zijde hiervan af. 
Snijd de afbeelding op maat: 9,4 x 16,7 cm en plak op wit 
karton van 9,9 x 17,2 cm en vervolgens op rood dessinpapier van 
10,4 x 17,7 cm. Snijd stukjes gedessineerd en effen dessinpapier 
van: 3,5 x 9,5 cm - 2,5 x 11,5 cm (groen) en 2 x 8,5 cm - 3 x 
6,8 cm (roze). Plak ze verspringend onder de afbeelding. Leg 
het hondenhok op vergrijsd kraft en de houten plank op wit 
karton, teken de buitenste lijnen met potlood om en knip uit. 
Leg het stencil daarna op diverse kleuren dessinpapier. Teken de 
buitenste lijnen om met potlood en knip alles uit. Stempel de 
tekst met zwarte inkt op de houten plank.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton, papier 
en dessinpapier. Werk het klembord verder af volgens voorbeeld.

Snijd een topvouwkaart van 14,5 x 15 cm uit vergrijsd kraft. 
Snijd dessinpapier van 11,2 x 14 cm en plak het op wit karton 
van 11,7 x 14,5 cm. Plak een strook dessinpapier van 1,4 x 14,2 
cm op wit karton van 1,7 x 14,5. Snijd een strook van 3,5 x 
14 cm en een strookje van 2,5 x 4,5 cm uit roze dessinpapier. 
Stempel de tekst met zwarte inkt op het kleine strookje. 
Snijd de afbeelding af op 8,4 x 8,9 cm en plak op blauw 
dessinpapier van 8,8 x 9,3 cm en vervolgens op wit karton van 
9,2 x 9,7 cm. Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren 
karton en dessinpapier. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een enkele kraftkaart van 10,5 x 29,5 cm en ril op 21,5 
cm. Rond aan één zijde de hoeken af. Snijd de afbeelding af 
op 9 x 19,8 cm en plak op wit karton van 9,5 x 20,3 cm en 
vervolgens op groen dessinpapier van 10 x 20,8 cm. 
Snijd dessinpapier van 6,4 x 9 cm en plak op wit karton van 6,9 
x 9,5 cm en vervolgens op groen dessinpapier van 7,4 x 10 cm. 
Snijd een cirkel uit wit karton en groen dessinpapier (2x). 
Stempel de tekst met zwarte inkt op de witte cirkel. 
Plak dessinpapier van 2,6 x 3,3 cm op lichtgroen dessinpapier 
van 3 x 3,7 cm. Stans de benodigde motieven uit diverse 
kleuren karton en dessinpapier. Werk de kaart verder af volgens 
voorbeeld.

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables by Eline: COL1454 (Cats), COL1464 (Dogs), COL1486 (Cats’ accessories), COL1487 (Dogs accessories), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: CS1023 (Poeslief), Stempelinkt Versafine: onyx black, Pretty Paper design paper pads: PK9161 (Floral 
delight) en PB7058 (Eline’s babies – Little miracle), Kaartenkarton: grijs (div. tinten), kraft, wit en zwart, Cirkelsnijder, Gelpen: wit 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0581 (Bunting 
banners), Craftstencil: PS8030 
(Doghouse by Marleen), Pretty 
Paper design paper pad: 
PK9170 (A4-Wood & stone), 
Knipvel: AK0078 (Eline’s cat-
dog background), Klembord: 

LR0034 (A4)

Extra nodig voor deze kaart:
Knipvel: AK0079 (Eline’s 
Animals – Puppies)

Extra nodig voor deze kaart:
Knipvel: AK0078 (Eline’s cat-
dog background), Belletjes, 
Knoopjes, Touw



Snijd uit fluweelpapier een dubbele kaart van 12 x 12 cm en 
een enkele kaart van 11,5 x 11,5 cm, bewerk de laatste met een 
blending tool en distressinkt.
Stempel de tekst met distress oxide inkt op fluweelpapier van 
8,5 x 8,5 cm. 
Stans twee bloemen uit fluweelpapier en bewerk ze met 
distressinkt.
Plak het kleinste vierkant op met 3D-tape.
Werk de kaart af met pailletten.

Snijd uit fluweelpapier een dubbele kaart van 15 x 11 cm. Snijd 
zwart karton van 14,5 x 10,5 cm en wit fluweelpapier van 13,5 
x 9,5 cm. Bewerk de laatste kaart met een blendingtool en 
distressinkt. Breng wat spetters aan met water. 
Stempel de teksten met Versamark inkt op het gekleurde papier 
en bewerk ze met wit embossingpoeder en een heattool. 
Stans de bloemen uit fluweelpapier en plak ze op het gekleurde 
papier, knip de steeltjes op maat. Werk de kaart af met 
pailletten.

Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt en distress oxide 
inkt: cracked pistachio, lucky 
clover, squeezed lemonade, 
tumbled glass, worn lipstick

Extra nodig voor deze kaart:
Distressinkt: fired brick, 
mustard seed, seedless 
preserves, squeezed 
lemonade, spiced marmalade, 
Stempelinkt: Versamark 
transparant, Embossingpoeder: 
wit, Kaartenkarton: zwart, 
Heattool

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1516 (Wildflower set), CR1517 (Field bouquet), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1066 (Super-Mega-Kei-
Onwijs leuke), Fluweelpapier: wit, Pailletten


