
The Collection #97

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze:
Stans de bloemen uit aquarelpapier en kleur ze daarna volgens voorbeeld in met distressinkt. Gebruik voor de stelen en blaadjes van 
de bloemen distressinkt shabby shutters en peeled paint. 
Accentueer de zwarte gestempelde cirkels of spetters met een witte gelpen. 
Stans de Art texture squares of dots uit aquarelpapier en bewerk ze met dezelfde kleur inkt als de achtergrond. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1516 (Wildfl owers), CR1517 (Field bouquet), CR1529 (Fresh fl owers), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1022 
(Lente), Maskstencil: PS8078 (Tiny’s Butterfl y backgrounds), Distressinkt: shabby shutters, peeled paint, Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), Aquarelpapier

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 11,5 x 15,5 cm en 
aquarelpapier van 11 x 15 cm. Neem het langwerpige acrylblok, 
beïnkt het met distressinkt tumbled glass, crushed olive en 
peacock feathers, ga er met de brayer overheen en spuit er 
een beetje water op. Druk het acrylblok daarna af op het 
aquarelpapier. 
Bewerk de kaart met het maskstencil en distressinkt tumbled 
glass en crushed olive. Stempel MM1615 en MM1617 met 
Archival stempelinkt manganese blue en prickly pear. 
Stans de Art texture dots uit aquarelpapier, knip op maat. Stans 
de vazen uit hagelwit, lichtgroen en babyblauw karton en uit 
pergamanopapier. Bewerk de witte vaas met distressinkt peacock 
feathers. Plak de randjes op elkaar, maar laat de bovenkant 
open. Stans de bloemen en kleur ze in volgens voorbeeld. 
Stans een hagelwitte banner en stempel de tekst met Archival 
stempelinkt fern green. 

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14 x 11 cm,  felroze 
karton van 13,5 x 10,5 cm en hagelwit van 13,25 x 10,25 
cm. Bewerk het midden van de kleinste rechthoek met het 
maskstencil en distressinkt mustard seed en stempel de texture 
stempels met Archival stempelinkt fern green, vibrant fuchsia en 
jet black. Bestempel ook de randjes van de rechthoek. 
Stans de fl ower display uit bruin kraftkarton en bewerk met 
distressinkt vintage photo. Stans de bloemen en kleur ze in 
volgens voorbeeld. Stans een hagelwitte banner en stempel de 
tekst met Archival stempelinkt jet black. 

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Craftables: CR1534 (Art 
texture dots), Creatables: 
LR0694 (Vases), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Texture stamps: MM1615 
(Watercolour), MM1617 
(Stains), Acrylic stamp blocks 
set: LR0013, Mixed Media 
brayer: LR0019, Stempelinkt 
Archival: manganese blue, 
prickly pear, fern green, 

Distressinkt: tumbled glass, crushed olive, peacock feathers, 
carved pumpkin, rusty hinge, picked raspberry, scattered 
straw, milled lavender, mustard seed, Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtgroen (947), babyblauw (956), Pergamanopapier, 
Scrappersdraad

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0695 
(Flower display), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Texture stamps: MM1615 
(Watercolour), MM1616 
(Imprint), Stempelinkt 
Archival: jet black, fern 
green, vibrant fuchsia, 
Distressinkt: vintage photo, 
picked raspberry, milled 
lavender, mustard seed, 
Papicolor kaartenkarton 

Original: felroze (912), Recycled kraft bruin (323), Gelpen: wit, 
Scrappersdraad 



Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 11 x 15 cm. Snijd 
aquarelpapier van 10 x 14 cm. Bewerk het met distress oxide 
inkt wild honey, spiced marmalade, seedless preserves en 
het maskstencil. Stempel de texture stempels met Archival 
stempelinkt dandelion, magenta hue, sunfl ower en jet black. 
Stans de fl ower display uit ravenzwart karton. Stans de bloemen 
en kleur ze in volgens voorbeeld. Stempel de tekst met Archival 
stempelinkt jet black, knip er een banner van en teken met een 
zwarte fi neliner een kader om de tekst. 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0695 (Flower 
display), Texture stamps: 
MM1608 (Dots), MM1615 
(Watercolour), MM1617 
(Stains), Archival stempelinkt: 
jet black, dandelion, 
magenta hue, sunfl ower, 
Distress oxide inkt: wild 
honey, spiced marmalade, 
seedless preserves, Papicolor 
kaartenkarton Original: 
ravenzwart (901), Fineliner: 
zwart, Gelpen: wit

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 9,5 x 19,5 cm. Snijd 
aquarelpapier van 7,5 x 17,5 cm en bewerk het met distress 
oxide inkt en het maskstencil. Gebruik bij de texture stempels 
Archival stempelinkt Venetian orange, dandelion, rose madder 
en jet black. Stans de Art texture squares uit ravenzwart karton. 
Stans de fl ower display uit hagelwit karton en pergamanopapier. 
Plak de randjes op elkaar, maar laat de bovenkant open. 
Stans de bloemen en kleur ze in volgens voorbeeld. 
Knoop de vaasjes met scrappersdraad aan het raster. Stempel de 
tekst met zwarte inkt op hagelwit karton, knip er twee banners 
van. Teken met een zwarte fi neliner een kader om de teksten 
heen. 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0695 (Flower 
display), Craftables: CR1533 
(Art texture squares), Texture 
stamps: MM1608 (Dots), 
MM1616 (Imprint), MM1617 
(Stains), Stempelinkt 
Archival: Venetian orange, 
dandelion, rose madder, jet 
black, Distressinkt: carved 
pumpkin, rusty hinge, 
picked raspberry, seedless 
preserves, Distress oxide 
inkt: mustard seed, picked 
raspberry, carved pumpkin, 
Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart 
(901), Pergamanopapier, 
Fineliner: zwart, Gelpen: wit, 
Scrappersdraad



Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1529 (Fresh Flowers), Creatables: LR0692 (Anja’s Square XL), LR0693 (Anja’s Circle XS), LR0684 (Wood slices), Stans- 
en embosapparaat, Pretty Paper dessinpapier-bloc: PK9166 (Brocante Summer), Kaartenkarton: kraft

Extra voor kaart 1:
Creatables: LR0509 
(Tiny’s Butterfl ies), 
Stempels+stansenset: CS1028 
(Mini labels), Stempelinkt, 
Knipvel Mattie’s Mooiste: 
MB0190 (Mini fl owers), 
Kaartenkarton: ivoor, groen, 
Glitterpapier: CA3144 
(platina), Nuvo crystal drops: 
656N

Snijd van ivoor een dubbele kaart van 14 x 14 cm. Stans en 
embos het grootste vierkant en de mal met het open patroon 
tegelijk uit dessinpapier. 
Stans en embos de mal met het open patroon en de snijrand 
tegelijk uit glitterpapier. 
Stans en embos de ronde mal uit ivoor en het plaatje met de 
kleinste cirkel. Plak alles op elkaar, steek de cirkel tussen de 
krullen van glitterpapier.
Stans dessinpapier met de vierkante mal met holle hoeken en 
plak dit op de achterkant.
Stans en bestempel de minilabel en werk de kaart verder af.

Extra voor kaart 2:
Craftables: CR1518 (Envelope 
set by Marleen), Creatables: 
LR0525 (Anja’s Border-fi jn 
schulprandje gebruikt), 
Designfolder: DF3453 
(Linen texture), Knipvel 
Mattie’s Mooiste: MB0191, 
Kaartenkarton: blauw, groen, 
Vellum, Plakparels: CA3132 
(wit) 

Snijd een blauwe dubbele kaart van 14 x 14 cm, stans de 
schulprand langs rechterbinnenzijde en de cirkel uit de voorkant.
Stans eerst de cirkel uit vellum van 13,5 x 13,5 cm en embos het 
daarna met de designfolder. 
Stans de sierlijke cirkelrand uit glitterpapier door de grootste 
ronde mal en de daaropvolgende tegelijk uit te stansen, plak 
alles op elkaar, breng bij het vellum alleen lijm aan onder de 
cirkelrand, anders blijft het zichtbaar. 
Stans en embos voor de rechterbinnenzijde het grote vierkant 
met stippen uit dessinpapier, de grootste ronde mal uit 
glitterpapier en het plaatje met de volgende mal (ook een keer 
voor op de achterkant).
Plak alles op elkaar. Werk de voorkant verder af.



Snijd aquarelpapier van 9,5 x 14,5 cm. 
Beïnkt het maskstencil rechtstreeks met het 
stempelkussen van distressinkt peeled paint, 
spuit nat met water en druk het af op de 
achtergrond rechtsonder en linksboven, droog 
met een heattool.
Breng witte gesso aan door het maskstencil 
heen en laat drogen.
Stempel de bloemen, vooraan een 1e afdruk 
en links een 2e vagere afdruk. Bewerk de 
achtergrond met distressinkt en een blending 
foamsponsje, veeg met een tissue de inkt weg 
waar de gesso zit.

Stempel de cirkels (2e vagere afdruk) en breng 
wat gesso aan.
Kleur de bloemen eerst wit met de Posca-pen, 
breng daaroverheen distressinkt aan. Maak 
spetters.
Stempel, stans en bewerk de vlindertjes en 
bloemetjes.
Werk de kaart af met een tekst.

Snijd aquarelpapier van 9,5 x 14,5 cm. Stempel 
op een aantal plekken gedeeltes van het script, 
bloemen, cirkels en tiles.
Breng distressinkt brushed corduroy en broken 
china aan op een craftsheet, spuit er water op 
en dep de kaart erin, droog met een heattool 
en herhaal dit tot je tevreden bent. Spons de 
achtergrond met een blending foamsponsje met 
dezelfde kleuren tot een mooi geheel.
Haal met een nat penseel de kleur vervolgens 
weg bij de bloemetjes en kleur ze met 
distressinkt festive berries, picked raspberry en 
peeled paint. Maak spetters.

Stempel crackles met distressinkt brushed 
corduroy, breng wat gesso aan in de cirkels en 
stempel de tekst.
Stans de Art texture dots en snijd een stukje 
karton van 3 x 7 cm. Bewerk met zwarte gesso 
en metallic wax, stempel met Archival crackles 
op de rechthoek. Plak alles vast op de kaart met 
lijm en strookjes washitape.
Stempel en stans de libelle, kleur in met 
distressinkt en plak op met foamtape.
Werk de kaart af met een toefje bloemen.

Door Boukje van der Weit
boukjesblog.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1374 (Box Card), CR1534 (Art texture dots), Creatables: LR0694 (Vases set), Stans-en embossingapparaat, Maskstencil: 
PS8078 (Tiny’s Butterfl y backgrounds), Tekststempels: CS1066 (Super Mega Kei Onwijs), Texture stamps: MM1623 (Doodle Circles), 
MM1627 (Script), MM1628 (Crackles), MM1629 (Tiles), Randstempel: TC0871 (Tiny’s Hydrangeas), Stempels+stansensets: TC0879 
(Tiny’s Butterfl ies), TC0880 (Tiny’s Dragonfl y), Stempelinkt: Archival jet black, Distressinkt: antique linen, broken china, brushed 
corduroy, bundled sage, ground espresso, festive berries, peeled paint, picked raspberry, Kaartenkarton: zwart en kraft, WaterArt 
aquarelpapier, Cadence twin magic paint: gold/aqua, Blendingtools, Coosa gilding wax graphite: green jade, Craftsheet, Gesso: 
wit en zwart, Heattool, Viva decor paint Inka Gold: aquamarine, Lijmpen, Penseel, Plakparels: CA3133 (offwhite), Posca-pen: wit, 
Sisalgras, Touw, Washitape: goud

Algemene werkwijze: 
- Op alle kaarten zijn doodle circles gestempeld, breng met je vingers een beetje witte gesso in de cirkels aan. 
- Plak de bestempelde kaart op zwart karton en een dubbele kraftkaart.
- Het toefje bloemen is opgebouwd uit een plukje sisalgras, met touw vastgestrikt, een klein bloemetje met parelhartje en blaadjes 
bewerkt met metallic verf. Plak het op met foamtape.



Stans de borduurmal uit een wit A6-vel (10,5 x 
15 cm). 
Snijd een dubbele kaart van 11,5 x 16 cm in 
een kleur die goed past bij het borduurwerk. 
Kies drie kleuren garen, elk in licht en donker 
en borduur volgens patroon. 

Stempel de tekst en stans deze uit. Plak alles 
op elkaar.

Kies een vel uit het blok dessinpapier en 
vouw het dubbel. Snijd een A6 uit wit karton 
en stans het sierrandje. Stans daarna het 
borduurrandje. Kies drie kleurtjes borduurgaren 
die passen bij het dessinpapier. 
Stans het fruit en embos het. De geëmboste 
delen zijn met een Copic marker in een 

bijpassende donkerdere kleur gekleurd. Stempel 
een tekst en plak het fruit op met foamtape om 
een beetje diepte te krijgen. 
Plak het borduurwerkje op de voorkant van de 
kaart.

Kies een vel uit het blok dessinpapier en 
vouw het dubbel. Snijd een A6 uit wit karton 
en stans het sierrandje. Stans daarna het 
borduurrandje. Deze hartjes zijn geborduurd met 
garen dat een kleurverloop heeft. 
Stans en embos het mandje en de bolletjes wol 
in kleurtjes die passen bij het borduurgaren. De 

breinaalden en het schaartje zijn gestanst uit 
mat zilver. 
Stempel de tekst, plak het borduurwerk op de 
voorkant van de kaart en vul het mandje met de 
bolletjes wol. Gebruik foamtape om een beetje 
diepte te krijgen.

Door Marianne Perlot, 
mariannedesign.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1469 (Fruit by Marleen), Craftables: CR1530 (Cross stitch XXL), CR1531 (Cross stitch border hearts), CR1532 (Cross 
stitch border plaid), Creatables: LR0599 (Sweet borders), LR0689 (Wool basket), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1077 
(Stikselteksten), KJ1721 (Gefeliciteerd), Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK7056 (Eline’s Summer Picnic), Borduurgaren: Perlé garen 
of 6 draadjes DMC, Borduurgaren en borduurnaald, Kaartenkarton diverse kleuren, Decoratiepapier: mat zilver

Stans de vazen en bewerk ze: de bruine eerst 
met zwarte gesso en daarna met de metallic 
wax, de blauwe met metallic verf en Inka 
Gold. Bewerk de groene fl es met witte gesso 
en metallic verf, bestempel met crackles en 
breng daarna weer een laagje metallic verf 
aan. Tijdens het drogen met de heattool 
ging het bubbelen, een prachtig effect! Snijd 
aquarelpapier van 9,5 x 14,5 cm. Bepaal de 
plek voor de vazen en stempel het boeket 
bloemen zodanig dat ze straks mooi in de 
vaas passen. Kleur in met distressinkt. Bewerk 
de achtergrond verder met een blending 
foamsponsje en distressinkt: antique linen, 
bundled sage en brushed corduroy. Stempel de 

cirkels met Archival (2e vagere afdrukjes). Druk 
voor wat textuur de achtergrondstempels af met 
distressinkt bundled sage. Maak spetters. Stans 
de Art texture dots twee keer en bewerk ze met 
distressinkt. Scheur of knip er stukken van en 
plak ze onderaan, gebruik een lijmpen. 
Stempel een hortensia op een los stukje 
aquarelpapier, kleur in met distressinkt en knip 
de bloem uit. Stempel en stans het vlindertje 
en kleur in. Plak de compositie vast met 
foamtape, plaats onderaan een paar stukjes 
washitape. Werk de kaart af met een tekst.

Tip: plak in het kleine vaasje een stukje 
gipskruid of gebruik droogbloemen.




