
The Collection #94

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Teken de buitenste lijnen van de stolp om op hagelwit karton. 
Teken de stolp 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide 
uit. 
Neem de stolp in spiegelbeeld, maak op ca. 5,5 cm van de 
bovenkant een rillijn en vouw het bovendeel om. Plak deze 
plakstrook tegen de voorkant vast. De kaart/stolp kan nu 
rechtop blijven staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van het dessinpapier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 
spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. 
Stans de kerk uit verschillende kleuren, plak ze in elkaar en op 
de kaart. Stans de boompjes uit en plak ze om het kerkje. 
Stans de poinsettia’s, de bladeren en het hert uit, plak alles 
in elkaar. Plak een van de bloemen met een stukje hempcord 
erachter bovenin en de twee andere met het hert onderin. 
Decoreer beide kerstbloemen met maretakjes en pareltjes. Werk 
de kaart af met een tekstje. 

Neem een dubbele kraftkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er een 
enkele witte kaart van 13 x 13 cm op. 
Snijd dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm, prik gaatjes langs de 
randen (langs een liniaal) en borduur stiksteekjes. Maak de 
randen ruw en bewerk ze met gesso. Plak dit dessinpapier nog 
niet op. Stempel in het midden een tekst met Versamark inkt, 
bestrooi de afdruk met witte embossingpoeder en verhit dit met 
een heattool. 
Stans en embos, op de twee kleinste na, alle boomschijfjes 
3x en bewerk ze met distressinkt. Maak de krans op een 
kladblaadje. Leg de boomschijfjes om en om in een cirkel neer, 
de grootste onder, daarop een cirkel van de volgende maat en 
tot slot de kleinste. Bewerk met gesso. Liggen de schijfjes naar 
je zin en blijft de tekst zichtbaar, plak ze dan op elkaar met 
foamtape. 
Plak een stukje wit satijnlint in het midden, boven aan het 
dessinpapier en zet het vast aan de achterkant. 
Plak het dessinpaper nu op de kaart en plak de krans van 
boomschijfjes erop. 
Stans twee hulstblaadjes, bewerk ze met gesso en plak ze boven 
de krans. Werk de krans af met een satijnen strikje.

Materialen: 
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), CR1483 (Trees 
by Marleen), CR1485 (Deer by 
Marleen), CR1520 (Church by 
Marleen), Creatables: LR0551 
(Nature Star-takje gebruikt), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels: CS1058 (Banners by 
Marleen), CS1069 (Kerstpost 
by Marleen), Stempelinkt: 
Archival jet black, Craftstencil: 
PS8074 (Bell jar/Stolp by 
Marleen), Pretty Papers design 
paper blocs: PK9164 (Winter 
days by Marleen), PK9170 
(Wood & Stone-A4), Papicolor 

kaartenkarton: Recycled grijs kraft (322), Original: ravenzwart 
(901), anjerwit (903), zeegroen (917), rood (918), lichtroze 
(923), hagelwit (930), nootbruin (939), kerstrood (943) en 
lichtblauw (956), Decoratiepapier: CA3126 (goud), Karton: 
zeegroen, Metallic papier: CA3140 (mint), Spiegelpapier: CA3137 
(rood), Gelpen: wit, Hempcord: wit, Plakparels: CA3132 (wit)

Materialen:
Creatables: LR0675 
(Holly leaves), LR0684 
(Wood slices), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: 
CS1068 (Gezegende 
Kerst), Stempelinkt: 
Versamark transparant, 
Embossingpoeder: wit, 
Heattool, Distressinkt, Pretty 
Papers design paper A4-bloc, 

dubbelzijdig: PK9170 (Wood & Stone), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930) en olijfgroen (945), Bazzil kraftpapier, 
Garen: wit, Gesso, Naald, Paper distresser, Prikpen, Satijnlint: 
wit  



Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0682 (Merry 
Christmas baubles), LR0683 
(Pine branch set), Metallic 
paper: CA3141 (lichtblauw), 
CA3140 (mint), CA3139 
(lichtroze), CA3126 (goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Art stempels: MM1631 (Kerst) 
en MM1634 (Christmas tree), 
Kaartenkarton: roze en 
zwart, Aquarelverf of inkt in 
de kleuren blauw en groen, 
Glitterlijm Stickles

Extra nodig voor deze label:
Art stempels: MM1631 (Kerst), 
MM1634 (Christmas tree), 
MM1635 (Santa), 
Aquarelverf of inkt in 
de kleuren blauw en 
groen, roze/huidkleur, 
Lint, Zwart zelfklevend 
verstevigingsringetje

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 15 cm en plak er 
goudkleurig papier van 8 x 14 cm en dessinpapier van 7,5 x 13,5 
cm en van 6 x 12 cm op. 
Stans kerstballen uit verschillende kleuren metallic papier. Stans 
de ophangstrookjes uit goudkleurig papier. Stans mintgroene 
dennentakjes. 
Werk de kaart af met een strik van hempcord.

Snijd een roze dubbele kaart van 23 x 16 cm, een zwarte kaart 
van 10,5 x 15 cm en een aquarelkaart van 10 x 14,5 cm.
Bewerk de aquarelkaart met aquarelverf of met inkt in de kleuren 
blauw en groen. Stempel er, als de verf droog is, MM1634 op en 
werk af met diverse stempeltjes van MM1630 en MM1631. Kleur 
de sterretjes in met gele verf. Teken een aantal sneeuwvlokjes op 
de kaart en kleur die in met een witte gelpen. Kleur de sterretjes 
in de kerstboom in met roze. Zet op de boom een aantal stipjes 
met glitterlijm.
Werk de kaart af met een tekststempel.

Snijd aquarelkarton van 8 x 16 cm. Maak er aan de bovenkant 
een gaatje in en plak er een zwart verstevigingsringetje op. 
Snijd op 1,5 cm twee schuine hoeken aan de label.
Bewerk de aquarellabel met MM1635. Stempel en kleur het 
gezicht van de kerstman en het hulsttakje in met aquarelverf 
of kleurpotloden. Teken een aantal sneeuwvlokjes op de label. 
Stempel de tekst op een extra stukje aquarelkarton, zet er een 
lijntje omheen, knip het uit en plak het op de label. 
Trek met de zwarte Micron fineliner een lijntje langs de label. 
Knoop een mooi lintje of touwtje door het gaatje.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Creatables: LR0683 (Pine branch set), Stans- en embosapparaat, Pretty Paper design paper A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen 
Winter), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (903), Hempcord

Door Henriette Geurkink
design-54.blogspot.com 
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten/labels:
Art stempels: MM1630 (Christmas), Aquarel papier/karton, Stempelpapier glad, Stempelinkt: zwart, Aquarelverf, inkt of 
kleurpotloden, Zwarte Micron fineliner, Witte fineliner of gelpen

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen-blaadjes 
gebruikt), Creatables: 
LR0681 (Happy New Year 
baubles), Designfolder: 
DF3456 (Marjoleine’s Stripes), 
Stempels+stansenset: CS1058 

(Banners by Marleen), Tekststempels: CS1067 (Handgeschreven 
Kerst), Stempelinkt: zwart, Papicolor kaartenkarton Original: 
olijfgroen (945), Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Enamel 
stickers: PL4511

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 10 x 15 cm en plak er 
olijfgroen van 9 x 14 cm op. Snijd dessinpapier van 8,5 x 13,5 
cm en bewerk de randen met een paper distresser. Stempel een 
tekst. 
Embos een strookje dessinpapier van 3 x 8,5 cm en scheur een 
kant af. Stans de dennentakjes uit wit karton en dessinpapier. 
Stans de kerstballen en ophangstrookjes uit zilverkleurig papier. 
Stans een hagelwit labeltje en stempel een tekst. Knoop er een 
strik van hempcord aan. 
Werk de kaart af met enamel stickers.



Snijd aquarelkarton van 8 x 16 cm. Maak er aan de bovenkant 
een gaatje in en plak er een zwart verstevigingsringetje op. 
Snijd op 1,5 cm twee schuine hoeken aan de label.
Bewerk de label met aquarelverf of inkt in de kleuren groen en 
blauw. Druk stempel MM1636 af. Stempel er extra sterretjes bij 
en teken een extra sneeuwvlokje. Stempel het woord Kerst op de 
label en de andere tekst op een stukje stempelpapier, zet er een 
randje omheen met een zwarte fineliner, knip uit en plak op de 
label. Kleur de sterretjes in met glitterlijm. Trek met de zwarte 
Micron fineliner een lijntje langs de label. Knoop een touwtje 
door het gaatje.

Extra nodig voor deze kaart:
Art stempel: MM1637 (Deer), 
Kaartenkarton: geel en zwart, 
Aquarelverf of inkt in de 
kleuren geel, oranje en blauw

Extra nodig voor deze label:
Art stempels: MM1631 
(Kerst) en MM1636 (Ice 
crystal), Aquarelverf of inkt 
in de kleuren groen en blauw, 
Touw, Zwart zelfklevend 
verstevigingsringetje

Snijd een gele dubbele kaart van 21 x 15,5 cm, een zwarte kaart 
van 9,5 x 14,5 cm en een aquarelkaart van 9 x 14 cm.
Bewerk de aquarelkaart met aquarelverf of inkt in de kleuren 
geel, oranje en blauw. Stempel MM1637 op de kaart en druk de 
stempel ook af op glad stempelpapier. Knip of snijd de brief met 
het rendier uit en plak die op de kaart. Teken er sneeuwvlokjes 
bij met de Micron fineliner en kleur ze wit in met een gelpen. 
Kleur de sterretjes in met gele verf. Plak de kaarten op elkaar.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1439 (Basic 
Arch), Stempels: CS1036 
(Hallo Winter), EC0184 (Eline’s 
Snowmen), Diamond gems: 
JU0937 (roze)

Snijd een witte topvouwkaart van 10 x 13,5 cm. 
Snijd een witte enkele kaart van 9,5 x 13 cm en maak hierop 
vlekken met distressinkt hickory smoke en water. 
Stempel onderaan rechts de tekst met zwarte inkt.
Snijd een strookje dessinpapier van 2 x 10 cm en van 3 x 9 cm.
Snijd een rechthoek van 5 x 7,3 cm uit dessinpapier voor de 
label. Stempel en stans de sneeuwpop en de sneeuw op wit 
papier dat geschikt is voor het te gebruiken kleurmedium en 
kleur in. 
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 werkstukken:
Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), Stans-en embosapparaat, Stempelinkt Versafine: onyx black, Pretty Papers 
design paper pad: PB7057 (Eline’s Snowflake kisses), Kaartenkarton: grijs (div. tinten), kraft, roze, wit en zwart, Soft glitterpapier: 
CA3142 (zilver), Cirkelsnijder, Gelpen: wit
 
Algemeen: 
De gestempelde afbeeldingen zijn ingekleurd met Faber Castell polychromos.



De basiskaart is een driezijdig torentje. Snijd 3x wit karton van 
13,5 x 13,5 cm en vouw diagonaal dubbel. Snijd 3x dessinpapier 
van 13 x 13 cm en snijd diagonaal door. Beplak hiermee de basis 
(zie foto). In elkaar plakken (zie tekeningen): 
Draai kaart 2 linksom, plak hem tegen de bergvouw van kaart 1.
Draai kaart 3 linksom, plak hem tegen de bergvouw van kaart 2. 
Plak het torentje in elkaar door kaart 1 met klittenband naast de 
bergvouw van kaart 3 vast te zetten.
Zie eventueel ook de beschrijving van deze kaart op blz. 11 van 
Marianne 45 van voorjaar 2020.

Snijd van dessinpapier een strookje van 2 x 12 cm en van 3,5 x 
12 cm en scheur één lange zijde af. Stempel de tekst met zwarte 
inkt op een witte banner. Stans de benodigde motieven uit 
diverse kleuren karton en dessinpapier. Werk de kaart verder af 
volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1439 (Eline’s 
Christmas decorations), 
COL1490 (Eline’s Meercats), 
Stempels: CS1037 (Hello 
Winter), Knipvel: AK0075 
(Eline’s Backgrounds-
Snowflake kisses), Klein stukje 
klittenband

12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm 12,5 x 12,5 cm
Bergvouw

1 2 3 1

2

3

klittenband

Snijd een witte topvouwkaart van 10 x 13,5 cm.
Embos een witte enkele kaart van 9,5 x 13 cm met de 
designfolder. 
Snijd een strookje dessinpapier van 2 x 4 cm en stempel de tekst 
met zwarte inkt. Stempel en stans de pinguïn, een hartje en een 
kerstboom op wit papier, dat geschikt is voor het te gebruiken 
kleurmedium en kleur in. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1510 (Long 
tags), Stempels: CS1037 
(Hello Winter), EC0185 (Eline’s 
Penguins), Designfolder: 
DF3456 (Marjoleine’s stripes)

Snijd een witte topvouwkaart van 10,5 cm breed en 13,5 cm 
hoog. Zet met potlood een tekentje aan beide kanten van de 
bovenvouw op 3,5 cm vanaf de hoek en aan de zijkanten op 3 
cm. Snijd de hoeken schuin af. Het middenstukje met de vouw is 
nu 3,5 cm breed. Pons middenboven een gaatje en plak er een 
gestanst verstevigingsringetje op.
Snijd twee rechthoeken van 7,5 x 10,5 cm uit dessinpapier en 
plak ze 1 cm overlappend op beide onderkanten van de label, die 
hierdoor 20 cm lang wordt. Snijd drie stroken dessinpapier: 3 x 
10,5 cm, 10 x 10,5 cm, en 2,2 x 3 cm. Snijd de afbeelding af op 
9 x 9 cm en plak die op zwart kaartenkarton van 9,5 x 9,5 cm. 
Stans een witte banner en stempel een tekst.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en/of 
dessinpapier.
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Extra nodig voor dit label: 
Craftables: CR1494 
(Natural twigs), CR1495 
(Sprigs), CR1500 (Shaker 
oval), CR1510 (Long tags-
verstevigingsringetje), 
gebruikt), CR1512 (Bubbles), 
Creatables: LR0666 
(Frangipani flower), Stempels: 
CS1036 (Hallo Winter), 
Knipvel: AK0082 (Eline’s 
Snowmen), Knoopjes: roze



Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1521 (Card display), CR1522 (Card display-Accessories), Stans- en embosapparaat, Fluweelkarton: wit 200 grs

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1478 (Poinsettia 
by Marleen), Creatables: 
LR0682 (Merry Christmas 
baubles), LR0683 (Pine 
branch set), Distressinkt: 
pine needles, Knipvel Mattie: 
MB0186 (Mini’s winter), Pretty 
Papers design paper bloc: 
PK9171 (Brocante Christmas), 

Papicolor kaartenkarton Original: dennengroen (950), kerstrood 
(943), Blendingtool, Decoratiepapier A5: CA3126 (goud), Gesso: 
wit, Soft glitter papier A4: CA3143 (goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0667 (Tropical 
leaves), Craftables: CR11508 
(Punch die-Smileys), CR1488 
(Presents by Marleen), 
CR1513 (Alphabet Journal), 
Maskstencil: PS8026 (Flower 
petals), Soft glitterpapier A4: 
CA3144 (platina), Papicolor 
kaartenkarton: ravenzwart 
(901), petrol (962), mosgroen 

(951), olijfgroen (945), Blendingtool, Distressinkt: mermaid 
lagoon, Dun hemp cord: zwart

Snijd van wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Snijd rood dessinpapier van 14 cm x 14 cm en bewerk de randen 
met een blendingtool en distressinkt. 
Stans het kaartenrekje 1x uit goudkleurig soft glitterpapier en 1x 
uit goudkleurig karton. Draai één ervan een halve slag en plak 
ze verspringend op elkaar. 
Stans uit wit fluweelkarton twee kerstballen en het kleine 
fotoframe en uit goudkleurig karton de klemmetjes, de bakjes 
van het kaartenrek, de kerstbal met tekst, de ophangkoordjes en 
de kerstboom. Breng de witte ballen en het witte fotoframe op 
kleur met distressinkt. 
Stans uit dennengroen en kerstrood een aantal poinsettia’s en 
de bijbehorende bladeren en ook wat dennentakjes, bewerk deze 
met witte gesso. Plak alles volgens voorbeeld op de basiskaart.

Snijd uit wit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 15 cm en 
plak er petrol van 14,5 x 14,5 cm en ravenzwart van 13,5 x 13,5 
cm op. Bewerk wit fluweelkarton van 13,3 x 13,3 cm met het 
maskstencil, distressinkt en een blendingtool. 
Stans uit ravenzwart karton 4x het kaartenrekje, de bakjes 
van het kaartenrek, een aantal kleine klemmetjes en 2x het 
fotoframe. Plak de vier kaartenrekjes als een stapeltje op elkaar. 
Stans uit platina glitterkarton 2x het middelste deel van het 
fotoframe, het minilabeltje en een aantal grote klemmetjes. 
Stans uit wit fluweelkarton 2x het kleinste deel van het 
fotoframe. Stans de letter uit ravenzwart en plak alle delen van 
de fotoframes op elkaar met daarop de teksten. Stans de smileys 
uit petrol en de bladeren uit mosgroen en olijfgroen. Rijg zwart 
henneptouw door het labeltje en plak alles volgens voorbeeld 
op.



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Gebruikte materialen: 
Craftables: CR1422 
(Spiderweb), CR1450 (Punch 
die-Halloween), Creatables: 
LR0500 (Moon), LR0561 (Witch 
on broomstick), LR0591 (Tiny’s 
Cats), LR0611 (Balcony), 
LR0678 (Gate folding-Tree), 
LR0680 (Tree log), Stans- en 
embosapparaat, Craftstencil: 

PS8074 (Haunted house), Distressinkt: aged mahogany, bundled 
sage, forest moss, fossilized amber, gathered twigs, rusty hinge, 
Knipvel: AK0073 (Eline’s backgrounds-Autumn), Papicolor 
kaartenkarton Original: zwart (901), oranje (911), hagelwit 
(930), zachtgroen (970), Recycled grijs kraft (322), Craftsheet, 
Distresspasta: roestbruin, Potlood + gum, Cadence rusty 
patinaverf: mold green/schimmelgroen

Snijd een hagelwitte rechthoek van 30 x 15 cm en teken met 
potlood twee hulplijnen: aan de rechtervoorkant op 7,5 cm 
en aan de linkerachterkant op 7,5 cm. Leg de boommal tegen 
de bovenkant van de kaart en op de getekende hulplijnen en 
stans de bomen uit. Ril de kaart daarna op de twee getekende 
hulplijnen en aan beide kanten op 6,75 cm. Vouw de kaart 
volgens voorbeeld.  
Snijd een achtergrond van het knipvel af op 14 x 9,4 cm. Plak 
het volgens voorbeeld op kraftkarton van 14,5 x 14,5 cm. 
Bewerk de randen met distressinkt gathered twigs.  
Scheur stroken zachtgroen karton. Bewerk ze met distressinkt 
bundled sage, forest moss en gathered twigs en maak hiermee 
een landschap aan de onderkant, op het middengedeelte van de 
kaart. Stans de bomen uit zwart karton. Knip aan de rechte kant 
nog wat takken voor een natuurlijker effect. Bewerk de bomen 
lichtjes met een sponsje en schimmelgroene rusty patinaverf. 
Bevestig ze op de kaart. Scheur stukjes zachtgroen karton 
en bewerk ze met distressinkt bundled sage, forest moss en 
gathered twigs. Plak ze op de zijflappen van de kaart. Snijd de 
zijkanten gelijk met het wit van de kaart. Stans een witte maan 
en bewerk met distressinkt aged mahogany, fossilized amber 
en rusty hinge. Maak de randen donkerder met gathered twigs. 
Bevestig de maan met 3D-kit.  
Leg het craftstencil op oranje karton en trek de buitenste lijnen 
van het huis om met potlood en knip ze uit. Bewerk de randen 
met distressinkt gathered twigs.  
Trek het kleinere huis en de ramen om op zwart karton. Knip 
alles uit. Plak achter de ramen stukjes papier die zijn gekleurd 
met distressinkt aged mahogany, fossilized amber en rusty 
hinge. Teken de daken op zwart karton. Knip ze uit en bewerk de 
randen met schimmelgroene rusty patinaverf. 
Bevestig de onderdelen met 3D-kit op het middengedeelte 
van de kaart. Stans het balkon 2x uit kraft en bewerk met 
roestbruine distresspasta en schimmelgroene rusty patinaverf. 
Bevestig ze met 3D-kit. Stans de heks uit verschillende kleuren 
karton en werk haar op in 3D. Werk de kaart volgens voorbeeld 
af.


