
The Collection #95

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Op www.mariannedesign.nl vind je de 4 downloads voor deze aftelkalenders, van 1, 2, 3 en 4 weken. Ideaal voor het aftellen tot 
Sinterklaas, verjaardag, afzwemmen of een andere belangrijke gebeurtenis.

Snijd dessinpapier van 14,5 x 18 cm. Snijd aan de bovenkant 
schuine hoeken van 5 x 3 cm weg en maak de randen ruw. 
Mat op donkerblauw en wit karton. Pons een gaatje, plak een 
gestanst blauw verstevingsringetje op en rijg er touw door.
Scheur wit ribbelpapier van 11 x 16 cm en plak het schuin op.
Snijd dessinpapier (de achterkant van PK9172) van 6 x 15 cm, 
maak de randen ruw en mat op wit. Plak het op de label maar 
houd rekening met de tag die er tussengeschoven moet worden.
Stans een witte tag, stempel een tekst en plak een gestanst 
blauw verstevigingsrondje op. Knoop er touw aan en schuif de 
tag achter de strook op de kaart. 
Teken de buitenste lijnen van de trui om op wit karton en 
knip uit. Teken de binnenste lijnen na op dessinpapier, knip 
uit en plak op. Teken het onderste deel van de trui ook op een 
restje wit karton, knip uit en scheur de bovenrand af, dit is de 
sneeuwrand voor de trui. Stans groene kerstboompjes. Stans de 
sneeuwpop en plak hem in elkaar. Maak een tafereeltje op de 
kaart. Stans witte letters. Teken sneeuwvlokjes met een witte 
gelpen. Stans en embos drie houten schijfjes uit kraftpapier en 
bewerk ze met distressinkt en gesso. 
Stans de schaatsen, plak ze in elkaar en knoop ze vast met een 
strikje van dubbel touw. Stans een witte kaartenstandaard en 
plak die achter op de kaart.

Materialen: 
Craftables: CR1483 (Trees by 
Marleen), CR1507 (Card stand 
extra), CR1510 (Long tags), 
CR1513 (Alphabet Journal), 
Creatables: LR0631 (Tiny’s 
Frosty snowman), LR0679 
(Dutch ice skates), LR0684 
(Wood slices), Stans- en 
embosapparaat, Craftstencil: 
PS8076 (Sweater), Stempels: 
CS1067 (Handgeschreven 
Kerst), Stempelinkt Archival: 
jet black, Distressinkt: walnut 
stain, Pretty Papers design 

paper A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Papicolor 
kaartenkarton Original: ravenzwart (901), oranje (911), rood 
(918), hagelwit (930), marineblauw (909), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver), Kraftpapier, Gelpen: wit, Gesso, Stukje wit 
ribbelpapier (verpakking beschuit)
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Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1487 (Presents 
bag by Marleen), CR1526 
(Sinterklaas set by Marleen), 
Creatables: LR0494 (Horizon 
Amsterdam), Stempels: CS1042 
(Pietenpost by Marleen), 

Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder: wit 
(Stampendous EP100) en Heattool, Distressinkt: walnut stain, 
Papicolor kaartenkarton Original: kerstrood (943), marineblauw 
(969), Soft glitterpapier: CA3143 (goud), Sneeuwpapier: 
CA3104, Hempcord: bruin, Inpakpapier kraft, Kant, Lint: blauw, 
Loonzakje: wit, Mini inkt blending tool

Plak dessinpapier van 14 x 9 cm op het loonzakje. Stop het 
cadeautje in het zakje en plak het dicht. Plak er ter decoratie 
een strookje rood dessinpapier overheen, scheur de uiteinden 
van het strookje af. Stans een donkerblauw label, teken de 
binnenkant om op dessinpapier en knip dit uit. Stans de 
bovenkant van de label ook uit dessinpapier met bakstenen en 
scheur het af volgens voorbeeld. Plak op elkaar op de label en 
daarna met 3D-tape op het zakje. Rijg lint en kant door het 
gaatje en maak vast met een strikje van hempcord.
Stans de maan, cadeauzak, huisjes en sinterklaas op zijn paard 
en plak ze op. Werk de kaart af met plaatjes van het stansvel, 
stickerteksten en goudkleurige sterren en enamel dots.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1487 (Presents 
bag by Marleen), CR1488 
(Presents by Marleen), CR1489 
(Schoen zetten by Marleen), 
CR1525 (Wood stove by Mar-
leen), CR1526 (Sinterklaas set 
by Marleen), Stempels: CS1042 
(Pietenpost by Marleen), 
Stempelinkt VersaMark trans- 
parant, Distressinkt: walnut 
stain, Embossingpoeder: wit 
(Stampendous EP100) en 
Heattool, Papicolor kaarten-
karton Original: donkerbruin 

(938), nootbruin (939), kerstrood (943), vanille (963), 
zacht-blauw (964), Kaartenkarton: lichtoranje, Gelpen: zwart, 
Inpakpapier kraft, Mini inkt blending tool, Plaksteentje: rood

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1504 (City  
bike), Creatables: LR0500 
(Moon), LR0581 (Bunting 
banners), LR0678 (Gate  
folding die-Tree), Design-
folder: DF3458 (Dutch 
houses), Knipvel: EWK1281 
(Sint en Piet), Papicolor 
kaartenkarton Original: 

donkerbruin (938), nootbruin (939), taupe (961), Cirkelsnijder

Snijd een witte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm en plak er 
kerstrood karton van 14,5 x 10 cm en rood dessinpapier van 14 x 
9,5 cm op. Snijd dessinpapier met bakstenen af op 15 x 4 cm. 
Stans de houtkachel, cadeauzak, pakjes, mijter, staf en het 
lekkers. Plak alles in elkaar. Werk de kaart af met stickerteksten 
en goudkleurige enamel dots.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
donkerblauw dessinpapier van 13 x 13 cm op. Snijd dessinpapier 
met bakstenen af op 13,5 x 3 cm. Embos huisjes op hagelwit 
karton van 12,5 x 10 cm. Stans de boom uit donkerbruin. Plak 
de laagjes op elkaar volgens voorbeeld met de boom ertussen. 
Snijd een cirkel van 9,4 cm Ø uit geel dessinpapier en plak er 
met 3D-tape een afbeelding op. Stans de fiets en slinger uit 
verschillende kleuren papier. Plak de onderdelen op de kaart 
en werk af met plaatjes van het stansvel, stickerteksten en 
goudkleurige enamel dots.

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten: 
Stans- en embosappaat, 
Paper set: Sinterklaas PK9173, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: 
PK9170 (Wood & Stone), Decoratiepapier: CA3126 (goud), Soft glitterpapier: CA3143 (goud), Enamel dots: PL4510 (goud en zilver)



Extra nodig voor deze kaart:
Stempelinkt Memento: bamboo 
leaves, dandelion, Danube 
blue, grape jelly, ladybug, rose 
bud, tangelo

Extra nodig voor deze kaart:
Stempelinkt Memento: grape 
jelly, gray flannel, ladybug, 
lilac posies, lulu lavender, 
rhubarb stalk, rose bud, 
Stempelinkt Versafine: onyx 
black, Versamark transparante 
inkt, Embossingpoeder: wit, 
Heattool

Snijd van wit fluweelpapier een dubbele kaart van 13 x 13 cm en 
plak er zwart karton van 12,5 x 12,5 cm op.
Stempel de afbeeldingen met verschillende kleuren Memento inkt 
op wit fluweelpapier van 11,5 x 11,5 cm en plak de kaart op.
Stempel de tekst op wit fluweelpapier van 3,5 x 3,5 cm en plak 
dit met 3D-tape op zwart karton van 5,5 x 5,5 cm en daarna op 
de dubbele kaart.

Snijd van wit fluweelpapier een dubbele kaart van 21 x 10 cm en 
plak er zwart karton van 20,5 x 9,5 cm op.
Snijd wit fluweelpapier van 20 x 9 cm, stempel de afbeeldingen 
met verschillende kleuren inkt en plak de kaart op.
Stempel met Versamark transparante inkt de tekst, haaknaald en 
bolletjes wol op een zwarte rechthoek van 5,5 x 9,5 cm. Bestrooi 
de afdrukken met witte embossingpoeder en smelt dit met een 
heattool. Plak de rechthoek met 3D-tape op de dubbele kaart.

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne 
 
Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Stempels: CS1072 (Crafting sentiments), CS1073 (Needle work), Fluweelpapier: wit, Kaartenkarton: zwart



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor beide kaarten: 
Creatables: LR0685 (Gate folding Tiny’s Forest), LR0686 (Mittens and scarf set), Designfolder: DF3440 (Snow and ice crystals), 
Stans- en embosaparaat, Stempels: CS1069 (Kerstpost), Pretty Papers design paper A4-bloc, dubbelzijdig: PK9170 (Wood & Stone), 
Distressinkt: forest moss, gathered twigs, pine needles, Papicolor kaartenkarton: Original hagelwit (930) en zachtgroen (970), Kraft 
grijs (322), Papier distresser, Gaasjes: wit, Gesso: wit, Pompons: wit, Rhinestones: CA3136  
 
Algemene werkwijze: 
Bewerk de randen van het papier met een paper distresser. Breng daarna gesso aan.
Stans de bomen uit zachtgroen karton en bewerk ze met distressinkt forest moss, gathered twigs, pine needles en gesso. 

 
Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0631 (Tiny’s 
Snowman), Knipvel: IT613 
(Tiny’s Snowmen), Papicolor 
kaartenkarton Original: zwart 
(901), rood (918)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0615 (Tiny’s Deer 
family), Knipvel: IT607 (Tiny’s 
Winter village), Papicolor 
kaartenkarton Original: blauw 
(955), Ribbelkarton

Snijd hagelwit karton van 21 x 15 cm en ril vouwen op  
9 en 10 cm, stans de bomen en vouw de kaart. 
Snijd dessinpapier van 3 x 14 cm en van 10 x 14 cm. Plak op 
kraft en snijd uit met een randje van 2,5 mm. 
Plak het plaatje ook op kraft en snijd dit groter uit. Bevestig er 
een gaasje achter. Plak de onderdelen op de kaart.
Scheur hagelwitte stroken en maak er op de kaart een 
sneeuwlandschap mee. Stans drie zachtgroene bomen, stans de 
stammen uit kraft. Bewerk ze en plak op de kaart met 3D-kit.
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Snijd hagelwit karton van 27 x 13,5 cm en ril vouwen op  
6,5-7,5-20 en 21 cm. Stans de bomen aan de zijkanten van de 
rechthoek. Vouw de kaart. 
Snijd dessinpapier van 11,5 x 12,5 cm en twee strookjes van 
0,25 x 12,5 cm. Plak ze op blauw karton en snijd uit met een 
randje van 2,5 mm. 
Stans de bomen uit zachtgroen karton en de stammen uit bruin 
dessinpapier. Bewerk ze. 
Scheur ribbelkarton van 8 x 8 cm en dessinpapier van  
4,5 x 12,5 cm. 
Snijd een plaatje uit, plak het op kraft en snijd uit met een 
randje van 2,5 mm. Bevestig er een gaasje achter. Bevestig het 
met 3D-kit op de kaart. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1528 (Long 
zipper), CR1499 (Flower jug 
by Marleen), CR1359 (Basic 
stitched passe-partouts-
Squares), CR1352 (Basic 
labels), LR0689 (Wool 
basket), Knipvel Mattie’s 
Mooiste: MB0189 (Knitting), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 (Basic 
stitched passe-partouts-
Circles), Creatables: LR0686 
(Mittens and scarf set), 
LR0688 (Armchair and kitten), 
LR0689 (Wool basket), LR0690 
(Knitting), Distressinkt: 
vintage photo, spun sugar, 

Stempelinkt Memento: wit, Knipvel Mattie’s Mooiste: MB0172 
(Needlework), Papicolor kaartenkarton Original: mokka (953), 
cerise (933), lichtroze (923), nachtblauw (941), Decoratiepapier: 
CA3127 (zilver)

Snijd een hagelwitte kaart van 12 x 15 cm en plak er 
dessinpapier van 11,5 x 14,5 cm en een strook van 4 x 15 cm 
op. 
Stans twee opeenvolgende vierkanten tegelijkertijd uit. Stans 
ook een afbeelding uit en plak deze in het uitgestanste vierkant. 
Stans een gedeelte van een label uit dessinpapier en plak het 
aan de bovenkant. Strik er waxkoord door. 
Stans uit dessinpapier een lange rits en de verschillende 
onderdelen. 
Stans twee labels uit dessinpapier, stempel een tekst en plak ze 
iets verspringend op elkaar.
Stans een paar takjes en knoopjes uit dessinpapier en het 
schaartje uit goudkleurig papier. 
Werk de kaart af.

Snijd een dubbele hagelwitte kaart van 12 x 16 cm en plak er 
dessinpapier van 11 x 15 cm en 10,5 x 14,5 cm op. 
Stans twee opeenvolgende cirkels tegelijk uit dessinpapier en 
plak een afbeelding achter de cirkelrand. 
Stans een bruine stoel en bewerk met distressinkt. Stans twee 
knoopjes uit een restje kraft en plak ze op de leuningen.
Stans en embos de verschillende onderdelen uit kraft, lichtroze 
en cerise en bewerk ze met distressinkt. Stans cerise knoopjes. 
Stans de breinaalden en het schaartje uit zilverkleurig paper. 
Stans een label uit dessinpapier, stempel een tekst, pons er een 
rondje uit en strik er waxkoord door. 
Stans het kussen uit blauw en de kat uit hagelwit. Kleur de kat 
in met markers.

Door Wybrich van der Roest
wybrich.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1480 (Buttons), Stans- en embosapparaat, Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), Stempels: CS1071 
(Crafting sentiments), Stempelinkt: zwart, Pretty Papers design paper A4-bloc, dubbelzijdig: PK9172 (Frozen Winter), Papicolor 
kaartenkarton Original: hagelwit (930), Waxkoord

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Materialen: 
Collectables: COL1476 (Eline’s 
Kerst & Rendier), Creatables: 
LR0675 (Holly leaves), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Tekststempels: CS1069 
(Kerstpost by Marleen),  
Stempelinkt Archival: jet 
black, Pretty Papers design 
paper bloc: PK9171 (Brocante 

Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), 
rood (918), hagelwit (930), nootbruin (929), donkerbruin (928), 
olijfgroen (945), Kraftpapier, Ribbelkarton (van een verpakking), 
Gesso, Touw, Wattenschijfje, Witte pompoms

Snijd van wit karton een dubbele kaart van 15 x 15 cm, een 
enkele van 13 x 13 cm en een strook van 5 x 15 cm. Snijd 
dessinpapier van 14,5 x 14,5 cm, van 12,5 x 12,5 cm, en een 
strook van 4,5 x 15 cm. Bewerk de randen met een sponsje met 
gesso. Plak de kleinste vierkanten op elkaar, plak de strookjes 
op elkaar en plak ze volgens voorbeeld op het grootste vel 
dessinpapier. Span een dubbel touwtje over het geheel en plak 
dit aan de achterzijde vast. Plak het geheel op de kaart.
Scheur een stukje ribbelkarton van 12,5 x 12,5 cm, bewerk met 
gesso en plak het schuin op de kaart. Teken de buitenste lijnen 
van de trui om op wit karton en knip uit. Teken alle binnenste 
lijnen van de trui af op dessinpapier, knip deze onderdelen uit 
en plak ze op de witte trui. 
Stans de onderdelen van het rendier uit. Stans de witte delen 
van de muts uit een wattenschijfje. Plak witte pompoms op de 
trui. Stans twee hulstblaadjes, een takje besjes en een labeltje. 
Stempel een tekst. Bewerk de hulst met gesso.
Plak de onderdelen op de kaart en werk af met een strik van 
dubbel touw.



Materialen: 
Craftables: CR1360 (Basic 
stitched passe-partouts-
Circles), Creatables: 
LR0685 (Gate folding die-
Tiny’s Forest), Stans- en 
embosapparaat, Stempels: 
CS1068 (Gezegende Kerst), 

HT1640 (Lantern Border), Stempels+stansenset: HT1658 
(Christmas Bear), Stempelinkt Archival: jet black, Distressinkt: 
black soot, candid apple, fossilized amber, frayed burlap, stormy 
sky, tattered rose, walnut stain, Pretty Papers design paper bloc: 
PK9171 (Brocante Christmas), Aquarelpapier, Gesso, Glitter: ice 
white (Nuvo Pure Sheen), Touw, Tule

Materialen: 
Craftables: CR1360 (Basic 
stitched passe-partouts-
Circles), CR1527 (Cross 
stitch-Sweater), Stans- en 
embosapparaat, Borduurgaren: 
diverse kleuren, Stempels: 
CS1066 (Jij bent Mega…), 
CS1068 (Gezegende Kerst), 

Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder: wit en 
Heattool, Pretty Papers design paper bloc: PK9171 (Brocante 
Christmas), Papicolor kaartenkarton Original: rood (918), 
hagelwit (930), dennengroen (950), Hempcord: wit

Snijd een witte strook van 13,5 x 28 cm en stans links en rechts 
bomen. Ril en vouw daarna op 5 cm (is meteen na de bomen), 
7,5 cm, 20 cm en 22,5 cm. 
Snijd dessinpapier van 12 x 13 cm en twee strookjes van 2 x 13 
cm. Bewerk ze met gesso en plak op de kaart. 
Stans een cirkel uit aquarelpapier, druk de randstempel af en 
kleur in met distressinkt. 
Stempel de beer, het cadeaudoosje en vier muzieknootjes op 
aquarelpapier. Kleur de beer en het doosje in met distressinkt en 
stans de afbeeldingen uit met de bijbehorende stansjes. 
Plak alle onderdelen volgens voorbeeld op de kaart. 
Scheur een smal randje wit karton, stempel een tekst, breng er 
lijm en glitter op aan en plak ze onderlangs als sneeuw op de 
kaart. 
Breng lijm aan langs de boomtakken en bestrooi ze met glitter. 
Werk de kaart af met een strik van tule en een strikje van dubbel 
touw.

Snijd een rode dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er groen 
karton van 14,5 x 14,5 cm op.
Snijd rood dessinpapier van 14 x 14 cm, een groene strook 
van 8,5 x 15 cm, een rode van 8 x 15 cm en groen gestipt 
dessinpapier van 7,5 x 15 cm. Leg de laagjes op elkaar en 
kijk waar de teksten moeten komen. Stempel de teksten met 
transparante inkt, strooi er witte embossingpoeder op en verhit 
dit met een heattool. 
Stans met twee opeenvolgende passe-partoutmallen twee witte 
cirkelranden. 
Stans en embos de trui van wit karton en borduur het patroon in 
kruissteek met vier draadjes borduurgaren.
Plak alle onderdelen op de kaart en werk af met een dubbel 
strikje van hempcord.

Gebruikte materialen: 
Craftables: CR1335 (Punch 
die-Snowflakes), CR1510 
(Long tags), Creatables: 
LR0687 (Hot drink), 
Stans- en embosapparaat, 
Stempelinkt Archival: jet 
black, Distressinkt: black soot, 
candid apple, fossilized amber, 
frayed burlap, gathered twigs, 

hickory smoke, stormy sky, tattered rose, Pretty Papers design 
paper bloc: PK9171 (Brocante Christmas), Stempels: CS1067 
(Handgeschreven Kerst), HT1620 (Border Polar ice), HT1669 
(Winter bear), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), 
Aquarelpapier, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Fluweelkarton: 
wit, Vellum, Gesso, Glitter: ice white (Nuvo Pure Sheen), Touw

Snijd een witte topvouwkaart van 14,5 x 15,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 14 x 15 cm en van 13 x 14 cm. Bewerk de 
randen met gesso. Stans een witte tag, stempel een tekst, plak 
er een gestanst verstevigingsringetje op en rijg er een strikje 
van dubbel touw doorheen. Plak de velletjes dessinpapier op 
elkaar en houd rekening met de tag die ertussen geschoven gaat 
worden. Span over de velletjes dessinpapier een dubbel touwtje, 
plak het aan de achterzijde vast en plak het dessinpapier daarna 
op de kaart. Stans twee bekers uit aquarelpapier, stempel op de 
ene beker de randstempel en op de andere beker de beer. Kleur 
ze in met distressinkt. Stans en embos twee zilveren lepeltjes, 
stans de stoomwolkjes uit vellum en de marshmallows uit 
fluweelkarton. 
Plak alles volgens voorbeeld op de kaart. Stans wat 
sneeuwvlokken, plak ze op de kaart en doe er een druppeltje lijm 
op en wat glitter. Werk de kaart verder af met een strikje van 
dubbel touw.


