
The Collection #96

Door Sabine Sprenkeler
sabscreas1987.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0691 (Wreath), Stans- en embosapparaat

Snijd van kraft een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
blauw karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 
cm op. 
Stans en embos de krans uit wit karton en bewerk met grijze 
distressinkt. Stans takjes, blaadjes en sterren uit wit, grijs en 
glitterpapier. Bewerk de takjes met bruine distressinkt. 
Stempel de tekst met zwarte inkt op een restje wit karton. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af en versier met enamel dots.

Snijd van kraft een dubbele kaart van 13,5 x 13,5 cm en plak er 
wit karton van 13 x 13 cm en dessinpapier van 12,5 x 12,5 cm 
op. Stans en embos twee donkerbruine kransen. Plak één krans 
op en snijd bij de tweede krans de lage delen uit. Plak de krans 
daarna met foamtape op de eerste. 
Stempel de tekst in het midden van de krans.
Stans en embos takjes. Stans hulstblaadjes uit groen en 
glitterpapier en strikjes uit zilver. Bewerk de takjes en strikjes 
met distressinkt en plak ze volgens voorbeeld op.

Snijd van kraft een dubbele kaart van 15 x 15 cm en plak er wit 
karton van 14,5 x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm op.
Stans en embos de krans 2x. Plak één krans op en snijd bij 
de tweede krans de lage delen uit. Plak de krans daarna 
met foamtape op de eerste. Stans en embos een wit en een 
donkerbruin het vogelhuisje. Knip het donkerbruine dakje af en 
plak het op het witte huisje. 
Stans de blaadjes, bloemetjes en takjes en bewerk ze met 
distressinkt.
Stans een labeltje en stempel de tekst erop. Maak het vast met 
een touwtje. 
Werk de kaart volgens voorbeeld af.

Extra nodig voor kaart 1:
Creatables: LR0634 (Blaadjes 
en Ster), LR0675 (Blaadjes 
en Bessen), Tekststempels: 
CS1067 (Handgeschreven-
Kerst), Stempelinkt: zwart, 
Distress oxide inkt: hickory 
smoke, walnut stain, 
Kaartenkarton: blauw, grijs, 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), Glitterpapier: CA3142 

(zilver), Spiegelpapier: CA3135 (zilver), Enamel dots: PL4515 
(snow & ice)

Extra nodig voor kaart 2:
Craftables: CR1434 (Ponsmal-
Strikjes), CR1432 (Takjes en 
Blaadjes), CR1476 (Ponsmal-
Hulstblaadjes), Tekststempels: 
CS1067 (Handgeschreven-
Kerst), Stempelinkt: zwart, 
Distressinkt: diverse kleuren, 
Pretty Papers dessinpapier 
bloc: PK9171 (Brocante 
Christmas), PK9109 (Kraft), 

Kaartenkarton: wit, donkerbruin, groen, Decoratiepapier: CA3127 
(zilver), CA3142 (zilver glitter A4)

Extra nodig voor kaart 3:
Craftables: CR1477 (Ponsmal-
Bloemetjes), CR1510 
(Label), CR1468 (Vlindertje), 
Creatables: LR0512 (Tak 
en blaadjes), LR0515 
(Vogelhuisje), 
Stempelinkt: zwart, 
Distressinkt, Pretty Papers 
dessinpapier bloc: PK9167 
(French Antiques), PK9114 

(Kraft), Kaartenkarton: wit, beige, licht- en donkergroen, licht- 
en donkerbruin, Project NL PL1523 (Stempel-Lente), Touw



Teken de buitenste lijnen van het stencil met potlood over op 
wit karton en de binnenste lijnen op dessinpapier. Knip het uit 
en plak op elkaar. 
Stans en embos de krans en bewerk met bruine inkt. 
Stans de takjes 6x uit en knip elk takje los. Stans de bloemetjes 
3x uit, bewerk met een beetje inkt en bol ze op. 
Versier de krans en hang deze met een touwtje aan het venster.

Extra nodig voor kaart 4:
Craftables: CR1432 (Blaadjes), 
CR1477 (Bloemetjes), 
Creatables: LR0512 (Tak), 
Craftstencil: PS8077 (Window 
with shutters), Distressinkt: 
walnut stain, Kaartenkarton: 
wit, donkerbruin, lichtbruin, 
Pretty Papers dessinpapier 

bloc: PK9166 (Brocante Summer), PK9167 (French Antiques), 
Shaping tools and molding mat: LR0020, Touw

Door Marjolein Wormsbecher
magnificentmagnolias.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1331 (Basic shapes-Circles), CR1408 (Kaartenstandaard), CR1478 (Poinsettia by Marleen), Creatables: LR0493 (Horizon-
Snowy Mountains), LR0494 (Horizon-Amsterdam), LR0495 (Santa is coming), LR0677 (Circle lay-out set), Stans- en embosapparaat, 
Tekststempels: CS1067 (Handgeschreven-Kerst), Stampmaster advanced: LR0029, Stempelinkt: Versafine onyx black, Distressinkt: 
faded jeans, Papicolor kaartenkarton: nachtblauw (941), Korrelkarton: wit 200 grs, Blendingtools, Splitpen

Tip om snel het midden van de cirkel te vinden:
Stans de grootste cirkel van de circle lay-out set (LR0677) uit dun papier. Vouw de cirkel dubbel en nog een keer dubbel. Knip 
een piepklein stukje van het gevouwen hoekje af. Leg de opengevouwen cirkel op karton/dessinpapier en markeer het midden met 
potlood.

Algemene werkwijze draaischijf:
Nadat de drie cirkels met een splitpen aan elkaar vastgezet zijn, kan de achterste cirkel gedraaid worden. De ene keer is aan de 
bovenkant een tekst zichtbaar, de andere keer de kerstman met slee.

Extra nodig voor kaart 1:
Clear stamps Art: MM1630 
(Hello Fall), MM1631 (Hallo 
Herfst), Distressinkt: chipped 
sapphire, Distress oxide 
inkt: faded jeans, Papicolor 
kaartenkarton: blauw (955), 
Decoratiepapier: CA3104 
(sneeuwpapier), CA3126 
(goud-A5), Gesso: wit, 
Glitterlijm: stardust (Stickles), 
Marker: Pen-touch white + 
clear block, Prikpen of naald

Stans de grootste cirkel van LR0677 uit wit korrelkarton en 
blauw en nachtblauw karton. Prik een gaatje in het midden van 
de cirkels (zie Tip), groot genoeg voor de splitpen. Nachtblauwe 
cirkel: stans de horizon Amsterdam net iets hoger dan het 
midden uit. Let erop dat het gaatje (voor de splitpen) precies 
tussen twee huizen in komt te zitten. Leg de horizon Amsterdam 
daarna op goudkleurig papier, teken de omtrek van de huisjes na 
en knip ze iets kleiner uit. Plak dit achter de raampjes. Stans de 
poinsettia 3x uit sneeuwpapier en de bloemhartjes en blaadjes 
uit goudkleurig papier.
Blauwe cirkel: stans de horizon met de bergen uit. Zorg ervoor 
dat de bergen zichtbaar blijven achter de huizen. Werk de bergen 
af met witte gesso en glitterlijm. Plak de twee blauwe cirkels op 
elkaar vast. Steek de prikpen eventueel even door beide kaarten 
om ervoor te zorgen dat ze goed op elkaar komen te liggen.
Witte cirkel: bewerk met de blendingtool de ene helft van de 
cirkel met distressinkt faded jeans en de andere met chipped 
sapphire. Stempel de ijskristallen met distress oxide inkt faded 
jeans verspreid over de rand van de cirkel. Tik met het clear 
block tegen de witte marker om witte spetters te maken, dit 
lijken dan sterren tegen de nachtelijke hemel.
Stans de kerstman met slee 2x uit goudkleurig papier en plak 
hem op twee tegenovergestelde randen. Stempel op de rand 
tussen de kerstmannen in twee verschillende teksten.
Afwerking: zet de drie cirkels met een splitpen aan elkaar vast.
Stans de op één na kleinste cirkel van CR1331 uit wit 
korrelkarton en plak die aan de achterkant van de kaart over 
de openstaande uiteinden van de splitpen. Stans een blauwe 
kaartenstandaard.



Extra nodig voor kaart 2:
Craftables: CR1335 (Ponsmal-
Sneeuwvlokken), Pretty 
Papers dessinpapier bloc: 
PK9172 (Frozen Winter-A4), 
Decoratiepapier: CA3127 
(zilver-A5), Soft glitterpapier: 
CA3142 (zilver-A4), Glitter: 
Viva eiskristall

Stans met de grootste cirkel van LR0677 twee cirkels uit wit 
korrelkarton, één uit nachtblauw karton en één uit blauw 
dessinpapier met stippen. Bepaal het midden van de vier cirkels 
(zie Tip) en maak met een prikpen een gaatje, groot genoeg voor 
de splitpen. 
Nachtblauwe cirkel: stans een halve cirkel uit blauw-wit 
dessinpapier en snijd met een liniaal een smal strookje van de 
rechte kant en plak op. 
Stans de horizon Amsterdam uit, net iets hoger dan het midden. 
Let erop dat het gaatje (voor de splitpen) precies tussen twee 
huizen in komt te zitten.
Eerste witte cirkel: stans de snowy mountains uit, zorg ervoor 
dat de bergen achter de huizen zichtbaar blijven. 
Tweede witte cirkel: plak de cirkel van blauw dessinpapier met 
stippen op en bewerk met faded jeans inkt en een blendingtool. 
Stempel de tekst met Versafine inkt op de ene helft van de 
cirkel. Stans de kerstman met slee uit zilverkleurig karton en 
plak op de andere helft. Stans de ijskristallen uit zilverkleurig 
soft glitterpapier. Bevestig een splitpen door alle delen. 
Stans de poinsettia’s uit wit korrelkarton en de blaadjes en het 
hart van de bloemen uit nachtblauw karton. 
Plak alles volgens voorbeeld op. Breng op de bloemen lijm aan, 
strooi er wat glitter over en schud het overtollige eraf. 
Stans de op één na kleinste cirkel van de CR1331 uit wit 
korrelkarton en plak deze aan de achterkant van de kaart over de 
openstaande uiteinden van de splitpen. 
Stans een witte kaartenstandaard.

Gebruikte materialen:
Collectables: COL1393 (Eline’s 
Poinsettia), COL1393 (Eline’s 
Helleborus), Craftables: 
CR1434 (Ponsmal-Strikken), 
Creatables: LR0669 (Lantern 
& Label, mistletoe gebruikt), 
Stans- en embosapparaat, 
Craftstencil: PS8046 
(Christmas tree by Marleen), 
PS8077 (Window with 
shutters-A4), Tekststempels: 
CS1067 (Handgeschreven-
Kerst), Distress oxide inkt: iced 
spruce, Stempelinkt: Versafine 
crimson red, Versamark, 
Embossingpoeder: wit (Wow) 
en heattool, Pretty Papers 
dessinpapier bloc: PK9164 
(Winterdays by Marleen), 

PK9170 (Wood & Stone A4 dubbelzijdig), Papicolor kaartenkarton 
Original: zeegroen (917), hagelwit (930), olijfgroen (945), 
vanille (963), Kraftkarton, Fluweelkarton: wit, Gesso, Kant, Mica, 
Ponstang: rondje 3 mm, Sneeuwpasta: arctic snow (Stamperia), 
Touw

Teken het raam met de luiken langs de tweede lijn na op 
kraftkarton. Knip/snijd uit. Snijd de hartjes ook uit. Het raam 
blijft dicht, dit is de achterkant van de kaart. Teken de derde 
lijn na op wit karton. Teken de hartjes in de luiken, en de vier 
raamdelen. Snijd ze uit. Teken de vierde lijn na op dessinpapier, 
dus ook de hartjes en raamdelen, en knip/snijd ze uit. Teken het 
raam zonder luiken nog eens na op dessinpapier, knip uit en plak 
op de kraftkaart, dit is het behang in de kamer. 

In de kamer staat een kerstboom. Teken alleen de bovenste drie 
delen van de kerstboom (PS8046) na op wit karton. Gebruik 
hierbij de buitenste lijnen van het stencil.
Gebruik de binnenste lijnen om de drie delen ook op groen 
dessinpapier na te tekenen. Knip alles uit en zet de boom in 
elkaar.   Hang er ballen in, geknipt van dessinpapier, met een 
gestanst strikje. Plak de kerstboom in het midden van de kaart. 

Teken de plantenbak (PS8077) na op kraftkarton, knip uit en ril 
de lijnen. Teken de voorkant ook na op dessinpapier, knip uit, 
bewerk de randen met gesso en plak het op de kraft plantenbak.  
Bewerk de andere van dessinpapier gesneden delen ook met 
gesso. Plak het raam van dessinpapier op het witte raam, knip 
mica op maat en plak dat achter op het witte raam. Plak twee 
stukjes kant als gordijntjes tegen het raam en plak het raam met 
foamtape op de kaart. Stans en stempel twee rode poinsettia’s 
en vijf groene blaadjes, bewerk ze met gesso en plak ze in 
elkaar. Stans en stempel de helleborussen uit wit fluweelkarton, 
de bloemhartjes uit groen en wit en plak ze in elkaar. Stans nog 
wat groene takjes en plak de vijf bloemen in/op de plantenbak. 
Plak de plantenbak op de kaart. 

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 



PS8077
raam met luikjes A4 

210 mm

297 mm

1 2 3 4 Stempel de tekst met Versamark op de luiken van dessinpapier, 
strooi er witte embossingpoeder op en verhit dit met een 
heattool. 
Plak de witte luiken en die van dessinpapier op de kaart. 
Stans twee groene mistletoetakjes en pons witte besjes. Plak ze 
samen met een strikje op de luiken. 
Werk de kaart af met een tulen strik waar een strikje van touw 
om zit.

Gebruikte materialen:
Creatables: LR0676 
(Trifold/Drieluik), LR0546 
(Hibiscus), LR0670 (Anja’s 
Creatable Plus set-swirl 
gebruikt), LR0693 (Anja’s 
Circle XS-takje gebruikt), 
Stempels+stansenset: CS1028 
(Mini-labels), Knipvel: 

VK9592, Pretty Papers dessinpapier: PK9157 (Soft Pastels), 
Kaartenkarton: wit, Plakparels: CA3132 (wit), Cadence finger 
wax: 6152 pearl, Restje vellum, Kant

Stans en embos een wit drieluik. 
Stans de plaatjes met de langwerpige mallen met stiksteekjes. 
Maak in het midden de opening door de kleinere langwerpige mal 
te gebruiken. Stans het middelste luik een keer extra en stans 
het ook open. Knip het kant op maat en plak het tussen de twee 
middelste luiken. Maak van dessinpapier een smal frame door 
beide langwerpige mallen tegelijk uit te stansen. Plak dit aan de 
voorkant van het middelste luik. 
Stans en embos de ornamentjes 2x uit dessinpapier en plak ze 
boven aan de voor- én achterkant.
Stans en stempel de minilabel. Breng was aan op de gestanste 
bloemen en werk de kaart verder af. Plak parels op.

Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Extra nodig voor deze 
pagina’s:
Marjoleine’s Grid Cheat sheet: 
LR0030

Extra nodig voor deze pagina:
Marjoleine’s Circle tracker tool: 
LR0037

Leg de grid cheat sheet op de bullet journaling pagina. Als er 
stipjes op de pagina staan, leg je de grid met de gaatjes op de 
stipjes. Uiteraard kun je ook een blanco pagina zonder stipjes 
gebruiken. Markeer de hoekpunten (en eventueel wat extra 
punten) van elk vlak met potlood. Gebruik de hulplijnen van de 
grid. Haal de grid weg en stempel de afbeeldingen.
Teken alle lijnen van de vlakken met een watervaste pen.
Gum potloodlijnen weg, voordat je de stempelafdrukken 
gaat inkleuren. Doe een beetje inkt op een stukje plastic en 
laat er een druppeltje water in vallen. Kleur met die inkt de 
stempelafdrukken in. Maak spatten door voldoende inkt op het 
penseel te doen en er op te tikken.

Teken met potlood en met behulp van de circle tracker tool 
de ‘partjes’ van de circle tracker. Je kunt uit verschillende 
hoeveelheden partjes kiezen. Hier is gekozen voor 32 partjes. Na 
het tekenen van de ene helft, draai je de tool om en teken je de 
andere helft. Teken daarna de cirkels met een watervaste pen. 
Draai ook hier de tool om, nadat de ene helft gedaan is.
Teken daarna met een watervaste pen de lijnen van de partjes.
Schrijf eerst met potlood alle cijfers langs de buitenste cirkel. 
Stempel dan de cijfers. Doordat je al met potlood de cijfers hebt 
neergezet, kun je eerst alle 1-en stempelen, dan alle 2-en enz.
Versier de bladzijde met stempels. Gum potloodlijnen weg, 
voordat je de stempelafdrukken gaat inkleuren. Doe een beetje 
inkt op een stukje plastic en laat er een druppeltje water in 
vallen. Kleur met die inkt de stempelafdrukken in. Maak spatten 
door voldoende inkt op het penseel te doen en er op te tikken.

Door Marjolein Zweed
marjoleinesblog.blogspot.nl
 
Materialen gebruikt voor alle pagina’s:
Marjoleine’s Bujo stempels: MZ1907 (Maanden en Feest), MZ1908 (Dagen en Planning), MZ1909 (Tracker symbols), Stempelinkt: 
Archival jet black, Ecoline brushpennen: ultramarijn donker (506), gele oker (227), bronsgroen (657), Staedtler pigment liner: 0.3, 
0.5 en 0.7, Bullet Journal, Waterpenseel


