
The Collection #93

Door Tineke van der Linden
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Stans- en embosapparaat, Pretty Papers design paper pad: PB7059 (Eline’s Autumn whispers), Papicolor kaartenkarton: Original 
hagelwit (930) en Recycled kraft bruin (323), Snowtex

Snijd een taupe strook van 15 x 30 cm en ril een vouw op 15 
cm. Leg de grootste cirkel net over de rand van de vouw en 
stans hem uit. De twee cirkels zitten nu aan elkaar vast. Vouw 
de bovenste cirkel dubbel. Stans ook een enkele cirkel uit 
taupe karton en plak deze op het gevouwen deel, zodat er een 
easelcard ontstaat. Stans de cirkel-layout uit hagelwit karton 
en de vlakken uit knipvellen en dessinpapier. Plak alles op de 
bovenste cirkel. Snijd met een cirkelsnijder een hagelwitte cirkel 
van 14,5 cm Ø en uit dessinpapier een cirkel van 14 cm Ø. Breng 
wat witte gesso aan langs de randen van het dessinpapier. 
Stans de kerstster uit zalmroze karton, bewerk met distressinkt 
tattered rose en werk af met een enamel dot. 
Stans de larix uit olijfgroen en bewerk met snowtex. 
Stans de mistletoe uit metallic mint en het gewei uit bruin kraft, 
bewerk met distressinkt walnut stain. De voorste cirkel rust nu 
tegen de kerstster. Stempel de teksten op dessinpapier, knip uit 
en bewerk met witte gesso. Stans de schaatsen uit zilverkarton 
en kraft en hang ze met waxkoord aan de kaart.

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0435 (Petra’s 
Poinsettia), LR0438 (Petra’s 
Larix), LR0563 (Anja’s 
Antlers), LR0634 (Christmas 
green), LR0679 (Dutch ice 
skates), LR0677 (Circle lay-
out), Stempels: CS1067 
(Handgeschreven kerst), 
Stempelinkt: Inkon3 - Blackout 
hybrid detail ink, Distressinkt: 

tattered rose, walnut stain, Knipvellen Mattie’s Mooiste: MB0187 
(Windmills), MB0188 (Birdhouses), Papicolor kaartenkarton 
Original: zalmroze (925), olijfgroen (945), taupe (961), Soft 
glitterpapier: CA3127 (zilver), Metallic paper: CA3140 (mint), 
Cirkelsnijder, Enamel dots: PL4515 (snow & ice), Gesso: wit, 
Waxkoord 

Snijd een strook donkerbruin karton van 25,5 x 15 cm en ril op 
15 en 16 cm. Stans de boom aan de rechterkant van de kaart. 
Snijd hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 
14 x 14 cm. Snijd voor de smalle strook rechts naast de boom 
hagelwit karton van 2,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 2 x 
14 cm. Breng wat witte gesso aan langs de randen van het 
dessinpapier en plak alles op de kaart. 
Stans de vogels, herten en pindaslingers uit bruin kraft en 
bewerk ze met distressinkt rusty hinge en een zwarte en witte 
stift. Bewerk de boom en pindaslingers met snowtex en plak wat 
foamball clay bij de herten. 
Stans de schaatsen uit bruin kraft en zilverkarton, plak ze in 
elkaar en hang ze met waxkoord aan de kaart. 
Stans het ovaal uit hagelwit karton en dessinpapier, plak de 
afbeelding op. Stans de amaryllis uit zalmroze en bewerk met 
distressinkt tattered rose. Stans de larix uit olijfgroen en bewerk 
met snowtex. Stans de groene takjes uit metallic mint en het 
gewei uit bruin kraft, bewerk ze met distressinkt walnut stain. 
Werk de kaart af met parels op het ovaal en de amaryllissen.

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0438 (Petra’s 
Larix), LR0539 (Petra’s 
Amaryllis), LR0558 (Tiny’s 
Peanut garland), LR0563 
(Anja’s Antlers), LR0615 
(Tiny’s Deer family), LR0628 
(Petra’s Berries), LR0670 
(Anja’s plus set Ovaal), 
LR0678 (Gate folding tree), 
LR0679 (Dutch ice skates), 
Distressinkt: tattered rose, 

rusty hinge, walnut stain, Knipvel Mattie’s Mooiste: MB0187 
(Windmills), Papicolor kaartenkarton: Original donkerbruin 
(938), olijfgroen ( 945), zalmroze (925), Glitterkarton: CA3127 
(zilver), Foamball clay: wit, Gesso: wit, Plakparels, Stift/pen: wit 
en zwart, Waxkoord



Snijd een chocolabruine topvouwkaart van 15 x 15 cm en 
hagelwit karton van 14,5 x 14,5 cm. Snijd dessinpapier van 
14 x 14 cm, van 11,5 x 11,5 en een strook van 4,5 x 14 cm. 
Bewerk de randen met een paper distresser. Stans de boom uit 
donkerbruin karton en plak deze tot aan de takken achter de 
chocoladebruine kaart. 
Stans het vogelhuisje en de vogels, pindaslinger en dennenappel 
uit bruin kraft. Stans de paddenstoelen uit kerstrood en 
hagelwit karton en plak ze in elkaar. Stans de cirkel uit hagelwit 
en plak er een afbeelding op. Stans de larix en boomstronk 
uit donkerbruin en het vogeltje uit nootbruin, lichtgrijs en 
oranje kraft en zet het in elkaar. Bewerk de boomstronk met 
distressinkt picket fence. Breng wat snowtex aan op het 
vogelhuisje, de boom, pindaslingers, larix, paddenstoelen, 
dennenappel en boomstronk. Bewerk de vogeltjes met 
distressinkt rusty hinge en een zwarte stift. Plak wat foamball 
clay bij de boomstronk, dennenappel en paddenstoelen.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1291 (Tiny’s 
Birdhouse), CR1474 (Shaker 
doily circle), Creatables: 
LR0548 (Tiny’s Red robin), 
LR0550 (Tiny’s Larix), LR0557 
(Tiny’s Pinecone-L), LR0558 
(Tiny’s Peanut garland), 

LR0623 (Tiny’s Mushrooms), LR0678 (Gate folding tree), LR0680 
(Tree log), Distressinkt: picket fence, walnut stain, rusty 
hinge, Papicolor kaartenkarton: Original donkerbruin (938), 
chocoladebruin (919), nootbruin (939), kerstrood (943) en 
lichtgrijs (957), Recycled oranje kraft (325), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0188 (Birdhouses), Foamball clay: wit, Paper 
distresser, Stift/pen: zwart

Stans en embos het drieluik uit 
glitterkarton. Stans het blauwe 
karton met de stansen met 
stiksteekjes en de afbeeldingen 
met een langwerpig malletje 
in het midden. Plak alles op 
elkaar en werk de kaart af. 
Stempel een kersttekst achter 
op de kaart.

Stans en embos het drieluik 
uit blauw karton. Stans links 
en rechts de openingen met de 
stencils. Neem de langwerpige 
mallen met stiksteekjes en de 
mallen met het open patroon 
en stans die tegelijk uit 
glitterkarton. Plak ze op en 
werk de kaart verder af. Stans 

een banner en stempel een tekst. Plak op met 3D-kit.

Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com  
 
Gebruikte materialen:
Creatables: LR0676 (Trifolds), LR0670 (Anja plus set-ovaal), LR0571 (Anja’s vertical folding die-takje gebruikt), LR0435 (Petra’s 
poinsettia), Craftables: CR1510 (Long tags), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), 
Tekststempels: CS0991 (Kerst), Stempelinkt: Memento MD-602 teal zeal, Knipvellen: VK9590 (Spirit of Winter), VK9591 (Winter 
Wonderland), Bazzil karton: bahama, Fluweelkarton: wit, Soft glitterkarton: CA3144 (platina), Vellum, Cadence Finger wax: 6152 
(pearl), Chrystal drops: 676N (pale gold), Kokoshaar, Plakparels: CA3132 (wit), Vintage drops: 1310N (worn navy)

Algemene werkwijze: 
- Stans en embos het drieluik en vouw de tussenstukjes. 
- Stans en embos de ornamentjes 2x, ook voor de achterkant. 
- Stans de kerstster uit vellum en bewerk met vingerwax.

Stans en embos het drieluik 
uit blauw karton. Stans voor 
het midden de langwerpige 
mal met stiksteekjes uit 
glitterkarton, doe dit ook voor 
de afbeeldingen. Stans daarna 
de twee langwerpige malletjes 
tegelijk uit glitterkarton en 
plak het randje op de plaatjes. 
Stempel de tekst op een label. 
Werk de kaart verder af en plak 
de kerstster zodanig op dat de 
label er achtergeschoven kan 
worden.

Labelhoesje
Snijd een strook blauw karton van 21 x 13,5 cm en ril 
vouwen op 7 en 14 cm. Stans de voorzijde open. Neem 
daarna de langwerpige mal 
met stiksteekjes en leg het 
langwerpige malletje in het 
midden (om plaatjes mee te 
stansen). Stans ze tegelijk uit 
glitterkarton en plak ze op 
de voorkant. Plak het hoesje 
zodanig dicht dat er een label 
in geschoven kan worden. Plak 
een afbeelding achter de open 
voorzijde en ook een op de 
achterkant. Stans een label en 
stempel een mooie tekst. Werk 
verder af.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen: 
Craftables: CR1514 (Frogs by 
Marleen), CR1518 (Envelope 
set by Marleen), CR1519 
(Mailbox by Marleen), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by 
Marleen), Stempels: CS1065 
(Opkikkerteksten by Marleen), 
Stempelinkt: Archival jet 

black, VersaMagic red magic GD-12, Pretty Papers design paper 
pad: PB7059 (Eline’s Autumn Whispers), Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), abrikoos (924), hagelwit (930), 
bloesem (934), kerstrood (943), Kaartenkarton: groen (2 
tinten), lichtrood, Enamel dots: PL4515 (sneeuw & ijs), Gelpen: 
wit, Hempcord: wit, zwart, Kant: wit, Plakparels: CA3132 (wit), 
Plaksteentjes: oranje, Rhinestones: CA3136 (zilver)

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm, een 
abrikooskleurig vierkant van 13 x 13 cm en dessinpapier van 
12,5 x 12,5 cm. Plak de laagjes op elkaar en op de kaart. 
Snijd een strook dessinpapier van 13,5 x 5 cm en plak op met 
een randje kant erlangs. 
Stans de brievenbus uit kerstrood, bewerk met rode inkt en plak 
op lichtrood karton. Knip het teveel aan rood karton netjes langs 
de brievenbus af. 
Stans twee kikkers, envelopjes en postzegels, plak ze in elkaar. 
Werk de kaart af met een banner met tekst en een stukje 
hempcord en plak verschillende steentjes op. 

Materialen: 
Craftables: CR1476 (Punch 
die-Holly), CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), CR1485 (Deer by 
Marleen), CR1518 (Envelope 
set by Marleen), CR1519 
(Mailbox by Marleen), 
Creatables: LR0370 (Pinetree 
set), LR0551 (Nature star), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels: CS1058 (Banners 

by Marleen), CS1070 (Christmas mail by Marleen), Stempelinkt: 
Archival jet black, VersaMagic red magic GD-12, Pretty Papers 
design paper pad: PK9164 (Winter days by Marleen), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled grijs kraft (322), Original ravenzwart 
(901), anjerwit (903), lichtroze (923), hagelwit (930), nootbruin 
(939), kerstrood (943), babyblauw (956), Kaartenkarton: 
lichtrood, Metallic papier: CA3140 (mint), Sneeuwpapier: 
CA3104, Gelpen: wit, Hemp cord: wit, Plakparels: CA3132 (wit) 

Neem het patroon over op hagelwit karton en snijd uit. 
Snijd babyblauw karton van 14 x 9,5 cm en dessinpapier van 
13,5 x 9 cm. Snijd een bijpassend strookje dessinpapier van 11,5 
x 3,5 cm. Plak de laagjes op de kaart. Snijd/scheur een strook 
sneeuwpapier van 14 x ca. 2,5 cm en plak op met 3D-tape. 
Stans het boompje uit dessinpapier. Stans de brievenbus 
uit kerstrood, bewerk met rode inkt en plak op zachtrood 
kaartenkarton, laat hierbij het deurtje vrij van tape. Knip het 
teveel aan rood papier netjes langs de brievenbus af. 
Stans verschillende envelopjes, postzegels en kerstblaadjes en 
plak ze speels in de brievenbus. 
Stans het hertje en de poinsettia met bladeren, plak ze in elkaar. 
Werk de kaart af met een banner met tekst met een stukje 
hempcord en plaksteentjes.
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Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stempels+stansenset: CS1028 (Mini-labels NL), Stans- en embosapparaat, Distressinkt: vintage photo, Pretty Paper design paper 
pad: PB7059 (Eline’s Autumn Whispers), Stempelinkt: Archival acorn, Papicolor kaartenkarton: Recycled grijs kraft (322), Original: 
ravenzwart (901), anjerwit (903), rood (918), heide (922), lichtroze (923), wolkengrijs (929), hagelwit (930), nootbruin (939), 
muisgrijs (944), mosgroen (951) legergroen (954) en donkerbruin (938), Gelpen: wit, Scrappers draad

Algemene werkwijze: 
Stans de kaartenstandaard (CR1507) uit hagelwit karton en plak deze met dubbelzijdig plakband aan de achterzijde van de kaart. 
Stans de blaadjes, paddenstoelen, eikeltjes, kastanjes en zonnebloempitjes (LR0677) volgens voorbeeld uit legergroen, mosgroen, 
nootbruin, donkerbruin, rood, hagelwit, donkeroranje, wolkengrijs en muisgrijs karton. Stans de mini-labels uit hagelwit karton en 
stempel de tekst met Archival stempelinkt acorn.

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1489 
(Eline’s Hamster), Craftables: 
CR1507 (Card stand extra), 
Creatables: LR0650 (Petra’s 
Grass), LR0677 (Circle lay-
out), Knipvel: AK0080 (Eline’s 
Animals Autumn), Papicolor 
kaartenkarton: Recycled bruin 
kraft (323), Original olijfgroen 
(945)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1488 (Eline’s 
Mole), COL1489 (Eline’s 
Hamster), Craftables: CR1507 
(Card stand extra), Craftstencil: 
PS8073 (Treehouse by Marleen)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1488 (Eline’s 
Mole), COL1489 (Eline’s 
Hamster), Creatables: LR0650 
(Petra’s Grass), LR0677 (Circle 

lay-out), LR0680 (Tree log) Knipvel: AK0081 (Eline’s background 
Fall), Papicolor kaartenkarton: Recycled bruin kraft (323), 
Original olijfgroen (945), Touwtje

Stans de cirkel-layout uit dessinpapier en hagelwit en mosgroen 
karton, stans de afbeelding uit het knipvel. 
Stans de hamsters volgens voorbeeld uit anjerwit, ravenzwart, 
lichtroze en grijs en bruin kraft. 
Stans het mandje (LR0677) uit bruin kraft en bewerk met 
distressinkt vintage photo. Stans het eikeltje, de blaadjes, 
paddenstoelen, kastanje en zonnebloempit. 
Stans het gras 3x uit olijfgroen karton en knip volgens voorbeeld 
op maat. Stans en stempel de mini-labels. 
Plak de kaartenstandaard achter de cirkel.

Teken het boomhuis om op hagelwit karton, grijs kraft en 
dessinpapier. Knip/snijd het patroon uit. Teken de deur 
nogmaals na op grijs kraft. Snijd de panelen uit, bewerk de 
randen met distressinkt vintage photo en plak ze met 3D-kit 
verhoogd op de kaart. Stans drie hamsters volgens voorbeeld uit 
anjerwit, ravenzwart, lichtroze, muisgrijs en grijs kraft. 
Stans de mol volgens voorbeeld uit nootbruin, donkerbruin, 
lichtroze, ravenzwart, heide en mosgroen karton. Stans het 
brilletje uit dessinpapier. Stans de blaadjes, paddenstoel, 
eikeltjes, kastanjes en zonnebloempit (LR0677). Stans en 
stempel de mini-labels en plak een kaartenstandaard achter de 
boomstronk.

Snijd een hagelwitte strook van 19 x 9,75 cm en ril vanaf de 
rechterzijde op 6 cm een dalvouw en op 8 cm een bergvouw. 
Knip een achtergrond uit en snijd deze in drie delen: 5,25 
x 9 cm - 1,5 x 9 cm en 10,25 x 9 cm. Plak ze op iets groter 
dessinpapier. Stans voor het rechterdeel mosgroen gras. 
Stans de liggende boomstronk uit mosgroen en nootbruin karton 
en bewerk met distressinkt vintage photo. Stans twee hamsters 
volgens voorbeeld uit anjerwit, ravenzwart, lichtroze, muisgrijs, 
grijs en bruin kraft. Stans het mandje uit grijs kraft en bewerk 
met distressinkt vintage photo. Stans de mol volgens voorbeeld 
uit nootbruin, donkergrijs, lichtroze, ravenzwart, heide en 
mosgroen karton. Stans de blaadjes, paddenstoel, kastanje en 
het eikeltje en zonnebloempitje. 
Stans en stempel de mini-labels en knoop ze aan de kaart met 
een touwtje.



Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stans- en embosapparaat, Stamp master advanced: LR0029, Texture stamp: MM1628 (Crackles), Papicolor kaartenkarton Original: 
oranje (911), donkerbruin (938), Blending tool of sponsje, Craft sheet of glasplaat, Gelpen: wit, Heattool, Post-it papier of masking 
papier, Touwtje

Snijd stempelpapier van 13 x 14 cm en druk de stempel erop met 
behulp van de stampmaster. Stempel ook op een apart papiertje 
om maskers te kunnen maken voor de mand met appels en de 
grote blaadjes. Knip de maskertjes netjes uit en plak ze op de 
afdruk. Bewerk het stempelpapier met een blending tool of 
sponsje en distress oxide inkt mustard seed, spiced marmelade, 
peeled paint, fired brick en vintage photo. 
Bewerk het papier daarna met een mask stencil en texture 
stamps. Verwijder de maskers en kleur de afbeeldingen in 
met dezelfde inkt als waarmee de achtergrond gedaan is; 
gebruik voor de mand ground espresso. Bewerk de randen met 
distressinkt vintage photo en teken accenten met een witte 
gelpen. 
Stempel de tekst op een klein stukje stempelpapier, bewerk het 
met oxide inkten, pons twee kleine gaatjes en knoop er een 
dubbel touwtje door. Leg de tekst over de kaart heen en plak de 
touwtjes aan de achterkant vast. 
Plak tot slot het bewerkte stempelpapier op oranje karton van 
13,5 x 14,5 cm en dan op een dubbele donkerbruine kaart van 
14 x 15 cm.

Snijd stempelpapier van 14 x 14 cm en druk de stempel erop met 
behulp van de stampmaster. 
Stempel ook op een apart papiertje om maskers te kunnen 
maken van de bloemen en blaadjes. Knip de maskertjes netjes 
uit en plak ze op de bloemen. 
Druk met de oxide stempelkussens fossilized amber, ripe 
persimmon, barn door en walnut stain wat inkt op een craft 
sheet of glasplaat. Spray er water op en druk het stempelpapier 
in de natte inkt. 
Droog het papier met een heattool, druk het papier weer in 
de inkt en droog het opnieuw. Ga zo net zolang door tot de 
gewenste kleuren bereikt zijn.
Bewerk het stempelpapier verder met wat stempeltjes en 
mask stencils. Verwijder de maskertjes en kleur de bloemen 
en blaadjes in met dezelfde inkt als waarmee de achtergrond 
gedaan is. Bewerk de randen met walnut stain. 
Stans de grote bloemen en blaadjes uit stempelpapier en bewerk 
ze met dezelfde oxide inkten. Plak ze in elkaar en vervolgens 
met een strikje van touw erachter op de kaart. Gebruik knoopjes 
met een touwtje erdoor als bloemhartjes.
Stempel de tekstjes op stempelpapier, bewerk ze ook met de 
oxide inkten. Teken accenten met een witte gelpen.
Plak tot slot het bewerkte stempelpapier op oranje karton van 
14,5 x 14,5 cm en daarna op een dubbele donkerbruine kaart 
van 15 x 15 cm. 

Extra nodig voor deze kaart:
Art stamps: MM1630 (Hallo 
herfst), MM1632 (Harvest), 
Distress oxide inkt: mustard 
seed, spiced marmalade, peeled 
paint, fired brick, vintage 
photo, ground espresso, 
Gaatjespons

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0472 (Anja’s 
Flower set), LR0547 (Anja’s 
Leaf set), Texture stamp: 
MM1627 (Script), Art stamps: 
MM1631 (Hello Fall), MM1633 
(Chrysanthemum), Mask 
stencil by Tiny: PS8040 
(Sliced wood), Distress oxide 
inkt: barn door, peeled paint, 
walnut stain, fossilized 

amber, ripe persimmon, Knoopjes


