
The Collection #98

Door Tineke van der Linden 
tinekeskaartenhoekje.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:  
Stans- en embosapparaat, Craftables: CR1535 (Art texture mesh), Creatables: LR0699 (Tiny’s Water), Tekststempels: CS1022 (Lente), 
Distressinkt: walnut stain, rusty hinge, Stempelinkt: Inkon3, blackout Hybrid detail, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PK9160 
(Romantic Dreams), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft bruin (323), Karton: wit, groen, Paper distresser

Algemene werkwijze:
Bewerk de randen van het dessinpapier met een paper distresser.

Neem de buitenste lijnen van de stolp over op wit karton. Teken 
de stolp 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip/snijd beide 
stolpen uit. Ril op de spiegelbeeld-stolp op ca. 7 cm vanaf de 
bovenkant een vouwlijn en plak het bovenste deel tegen de 
voorste stolp, zodat er een dubbele kaart ontstaat. 
Neem alle binnenste lijnen over op dessinpapier, knip/snijd alles 
uit en plak op de stolp. 
Stans de takken uit donkerbruin, plak hier verhoogd het nest van 
bruin kraft op, plak er wat eitjes van wit kraft in en stop er wat 
glasvezel tussen. 
Stans de vogel uit grijs kraft, bewerk met distressinkt walnut 
stain, black soot, rusty hinge en een zwarte fineliner. 
Stans de bloemetjes uit roze karton, bewerk ze met distressinkt 
Victorian velvet en werk af met een pareltje. 
Stans het water 2x uit lichtblauw karton en plak er gaas van wit 
karton erachter. Zet kleine gele eendjes tussen het water, die 
bewerkt zijn met distressinkt rusty hinge en black soot. Stans 
de eenden uit lichtgeel karton, bewerk ze met distressinkt rusty 
hinge. Plak achter het oog zwart kraft en zet ze tussen het 
groene riet. Leg twee eitjes van wit kraft in het gras. Stans de 
bloemen uit paars karton en de meeldraden uit lila, werk af met 
enamel dots. Stans de bladeren uit donkergroen en bewerk ze 
met distressinkt picket fence. 
Stempel de tekst op een stukje dessinpapier en plak dit onder de 
bladeren vast.

Snijd een donkerpaarse topvouwkaart van 15 x 15 cm en een 
hagelwitte enkele kaart van 14,5 x 14,5 cm. Snijd dessinpapier 
van 14 x 14 cm. Stans het vierkant uit paars karton, plak de 
afbeelding achter het binnenste smalle lijntje van de stans en 
knip het overtollige papier van de afbeelding weg. Plak het 
vervolgens op wit karton en knip/snijd het langs de buitenrand 
af. Plak achter de afbeelding gaas van kraft bruin. Stans de 
vazen uit paars en lila, de bloemstelen en bladeren uit groen en 
de viooltjes uit diverse kleuren, werk de viooltjes af met enamel 
dots. 
Stans de eend uit lichtgeel karton, bewerk met distressinkt rusty 
hinge en walnut stain en plak achter het oog zwart kraft. Zet 
de eend tussen het groene gras. Plak een paar roze bloemetjes 
in het gras en werk af met pareltjes van nuvo drops. Stempel de 
tekst op een stukje dessinpapier en strik het vast met waxkoord.

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Creatables: LR0410 (Mother 
goose-kleine eendjes 
gebruikt), LR0512 (Petra’s 
Appelbloesem), LR0558 
(Tiny’s Pindaslinger-tak 
gebruikt), LR0649 (Petra’s 
Viooltjes), LR0697 (Blossom), 
LR0698 (Tiny’s Duckling), 
LR0700 (Tiny’s Bird nest), 
Craftstencil: PS8074 (Bell 
jar), Distressinkt: picket 
fence, black soot, Victorian 

velvet, Papicolor kaartenkarton Recycled kraft: wit (321), grijs 
(322) en zwart (324), Kaartenkarton: paars, lila, lichtroze, 
lichtgeel, donkerbruin, lichtblauw, Enamel dots: PL4515 (Snow 
& ice), Plakparels: CA3133 (offwhite), Glasvezel: wit, Fineliner: 
zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1477 (Punch 
die-Sakura), Creatables: 
LR0647 (Lavender square), 
LR0649 (Petra’s Viooltjes), 
LR0694 (Vases set), LR0698 
(Tiny’s Duckling), Distress 
inkt: picket fence,Knipvel: 
EWK1282 (Sensibility Duck), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraft zwart (324), 

Karton: paars, donkerpaars, lila, donkerroze, violet, lichtgeel, 
Enamel dots: PL4515 (Snow & ice), PL4516 (Floral hearts), Nuvo 
drops, Waxkoord



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0574 (Flower 
frame-takje gebruikt), LR0608 
(Anja’s Vertical folding die-
blad gebruikt), LR0648 (Blue 
bell circle), LR0696 (Border 
duo), LR0697 (Blossom), 
LR0700 (Tiny’s Bird nest), 
Distressinkt: black soot, 
Knipvel: EWK1283 (Sensibility 

Deer), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft wit (321) en grijs 
(322), Kaartenkarton: donkergroen, donkerrood, roze, Enamel 
dots: PL4515 (Snow & ice), Parels: CA3133 (offwhite), Glasvezel: 
wit, Fineliner: zwart

Snijd een donkerrode topvouwkaart van 15 x 15 cm. 
Stans de rand 2x uit donkerrood, plak de randen tegen de 
achterzijde van de voorste kaart. Snijd hagelwit karton van 14,5 
x 14,5 cm en dessinpapier van 14 x 14 cm.
Stans de cirkel uit wit karton, plak de afbeelding achter het 
binnenste smalle lijntje van de stans en knip het overtollige 
papier van de afbeelding weg. Plak het vervolgens op donkerrood 
karton en knip/snijd het langs de buitenrand af. Plak achter de 
afbeelding stukjes gaas van wit karton. 
Stans de bloemen uit roze karton, de meeldraden uit donkerrood 
en werk af met enamel dots. Stans de bladeren uit donkergroen 
karton en de takjes uit groen. Stans het nest uit bruin kraft, 
plak er wat eitjes van wit kraft in en stop er wat glasvezel 
tussen. 
Stans de vogel uit grijs kraft, bewerk met distressinkt walnut 
stain, black soot en rusty hinge en een zwarte fineliner. Plak 
achter het nest groen riet. 
Werk de kaart af met een tekst en plakparels op de boogjes van 
de borders.

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze:
Stempel de Art stamps met stempelinkt Archival jet black op aquarelpapier en op crafttape. Knip de afbeelding, gestempeld op 
crafttape uit en plak op de gestempelde afbeelding op aquarelpapier. Bewerk daarna de achtergrond met de kleuren distressinkt, 
zoals aangegeven in de omschrijving. Tamponeer het maskstencil met dezelfde kleur distressinkt, die gebruikt is voor de 
achtergrond. Haal na het bewerken van de achtergrond het crafttape van de afbeelding en kleur deze in met kleurpotloden of een 
ander kleurmiddel. 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Archival stempelinkt: jet black, Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Aquarelpapier, Crafttape: 
LR0010, Gelpen: wit, Kleurpotloden of ander kleurmiddel, Scrappers draad

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1323 (Flower 
set), Craftables: CR1322 
(Punch die-Hearts), CR1432 
(Herbs & Leaves), CR1468 
(Doodle circle), CR1538 
(Slimline banners), Art 
stamps: MM1638 (Zomertijd), 
MM1639 (Summertime), 

MM1642 (Together forever), Archival stempelinkt: vermillion, 
Distress oxide inkt: tumbled glass, Distress inkt: salty ocean, 
Maskstencil: PS8079 (Slimline dots), Papicolor kaartenkarton 
Original: rood (918), legergroen (954), Fijnschrijver: zwart

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 8,25 x 14,75 cm. Zet aan 
de rechter- en linkerzijde een potloodstreep op 3 cm gemeten 
vanaf de bovenkant, en aan de bovenkant van de kaart op 2,5 
cm gemeten vanaf beide zijkanten. Snijd de hoeken weg. 
Snijd uit aquarelpapier twee rechthoeken van 7,75 x 14,25 cm. 
Snijd de hoeken op maat. Stempel MM1642, stempel de hartjes 
en ringen van MM1642 met Archival stempelinkt vermillion. 
Bewerk beide delen met distress oxide inkt tumbled glass en 
distress inkt salty ocean. Tamponeer maskstencil PS8079. 
Stempel op het rechtergedeelte MM1642 aan de randen van het 
aquarelpapier met distress oxide inkt salty ocean. 
Stempel de hartjes (MM1638) met stempelinkt Archival 
vermillion. Stans CR1538 (hart) uit aquarelpapier en bewerk het 
op dezelfde manier als de achtergrond. 
Stans de banner uit hagelwit karton, stempel de tekst met 
Archival stempelinkt jet black. Stans de hartjes en doodles uit 
rood karton, de bloemenset 2x uit hagelwit karton en de takjes 
uit legergroen karton. 
Stempel de tekst met Archival stempelinkt jet black en de cirkel 
met vermillion, knip uit. Teken om de tekst een kader met een 
zwarte fijnschrijver. Plak in het hart van de bloem een plakparel.



Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by 
Marleen), Art stamps: 
MM1639 (Summertime), 
MM1641 (Daffodil), Archival 
stempelinkt: manganese blue, 
prickly pear, Maskstencils: 
PS8080 (Slimline Sunburst), 
PS8079 (Slimline Dots), 
Distress oxide inkt: bundled 

sage, squeezed lemonade, carved pumpkin, tumbled glass, 
Pailletjes

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 8,75 x 20 cm. Stans het 
Slimline frame uit aquarelpapier. 
Stempel de narcis. Bewerk de achtergrond met distress oxide 
inkt bundled sage, squeezed lemonade, carved pumpkin en 
tumbled glass. Tamponeer de maskstencils sunburst en dots op 
de achtergrond. 
Stempel de vlinders nogmaals op aquarelpapier, knip uit, kleur in 
en plak verhoogd op de kaart met 3D-kit. 
Stans de banner uit hagelwit karton, stempel de tekst (MM1639) 
met stempelinkt Archival manganese blue, de ronde cirkel 
(MM1639) met Archival prickly pear en de tekst (MM1639) met 
jet black. Knip beide uit. Knoop aan de label een stukje touw. 
Versier de kaart met pailletjes en breng met een witte gelpen 
accenten op de afbeelding aan.

Teken de envelop na op wit glad karton, ril en vouw in elkaar. 
Teken de lijntjes met een zwarte fijnschrijver. Stempel de narcis. 
Bewerk de hoek van de envelop met distressinkt bundled sage en 
squeezed lemonade. 
Stempel de tekst met Archival jet black. 

Extra nodig voor deze envelop:
Craftstencil: PS8079 (Slimline Envelope), Art stamps: MM1639 
(Summertime), MM1641 (Daffodil), Distress oxide inkt: bundled 
sage, squeezed lemonade, Glad stempelkarton: wit, Fijnschrijver: 
zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Art stamps: MM1638 
(Zomertijd), MM1640 
(Songbirds), Mixed 
Media brayer: LR0019, 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Stempelinkt Archival: leaf 
green, Distress oxide inkt: 
tumbled glass, scattered straw, 
peeled paint, Maskstencil: 
PS8080 (Slimline Sunburst), 
Papicolor kaartenkarton: 
Recycled kraftkarton bruin 
(323), Original lichtroze (923), 
Acryl stempelblokkenset: 
LR0013, Acrylverf: wit, Kwast: 
dun, Pailletjes

Snijd van bruin recycled kraftkarton een dubbele kaart van 
9,25 x 17,25 cm. Snijd lichtroze karton van 8,25 x 16,50 cm en 
aquarelpapier van 8 x 16,25 cm. 
Stempel op het langwerpige acrylblok met distress oxide inkt 
tumbled glass, scattered straw en peeled paint. Ga er met de 
brayer overheen en spuit er een beetje water op. 
Druk het acrylblok op het aquarelpapier. Tamponeer het 
maskstencil sunburst. Stempel de songbirds. 
Stans de banner uit hagelwit karton, stempel de tekst met 
stempelinkt Archival leaf green en knoop een stukje touw aan de 
banner. 
Versier de kaart met enkele pailletjes. Maak spetters op de kaart 
met behulp van een kwast en witte verf.



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1491 (Eline’s Wedding accessories), Creatables: LR0697 (Blossom), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: 
VersaMark transparant, Embossingpoeder: Stampendous wit EP100 en heattool, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7060 (Eline’s 
Honeymoon), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Orginal ravenzwart (901) en hagelwit (930), Vellum, Enamel dots: 
PL4516 (Floral hearts), Gelpen: wit, Kleurpotlood: lichtroze, Plakparels: CA3132 (wit), CA3133 (offwhite), Plaksteentjes: lichtoranje

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1437 (Eline’s 
Mice family), Craftables: 
CR1536 (Arch by Marleen), 
Stempels: CS0974 (Bruid & 
Bruidegom), Stempelinkt 
VersaMagic: oasis green (GD-
79), Papicolor kaartenkarton 
Original: lichtroze (923), 
bloesem (934), nootbruin 

(939), taupe (961), donkergrijs (971), Kaartenkarton: 
donkerroze

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1492 
(Eline’s Pigeons), Craftables: 
CR1537 (Slimline frames), 
Stempels: CS0973 (Mr & 
Mrs), Stempels+stansenset: 

CS1058 (Banners by Marleen), Knipvel: AK0083 (Eline’s 
Wedding backgrounds), Kaartenkarton: lichtgrijs en oranje, 
Decoratiepaper: CA3126 (goud)

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1437 (Eline’s 
Mice family), Craftables: 
CR1520 (Church by Marleen), 
Creatables: LR0696 (Border 
duo), Stempels: CS0973 (Mr 
& Mrs), Stempels+stansenset: 
CS1058 (Banners by Marleen), 
Knipvel: AK0083 (Eline’s 
Wedding backgrounds), 
Papicolor kaartenkarton 

Original: lichtroze (923), bloesem (934), nootbruin (939), taupe 
(961), donkergrijs (971), Kaartenkarton: donkerroze, Metallic 
paper: CA3139 (lichtroze), Crafttape: LR0010)

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd hagelwit 
karton van 13 x 13 cm, dessinpapier met hartjes van 12,5 x 12,5 
cm en een strookje lichtgroen dessinpapier van 13 x ca. 3,5 cm. 
Knip de bovenste rand van de groene strook golvend af. Plak de 
laagjes op elkaar en op de kaart. 
Stans en embos de haagboog uit het groene dessinpapier, 
bewerk met inkt, terwijl het papier nog in de mal zit. Plak 
de haagboog op lichtroze dessinpapier met bloemetjes. Knip 
het teveel langs de buitenkant van de boog af, zodat het 
dessinpapier alleen nog in de boog zichtbaar is en plak op de 
kaart. 
Stans de muizen en kleding, plak in elkaar en op de kaart. Snijd 
twee strookjes dessinpapier, één van 1 x 4,5 cm en één van 
1 x 6,5 cm. Stempel een tekstje met VersaMark, bewerk met 
embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak beide op de 
kaart, het ene bovenin en het andere onderin. 
Werk de kaart af met een verschillende bloemetjes, blaadjes, 
steentjes en pareltjes.

Snijd een topvouwkaart van 21 x 10 cm uit kraft. Stans de 
grootste rand van de Slimline frames uit hagelwit karton en 
stans de afbeelding op het knipvel met de kleinere mal. Plak op 
elkaar en op de kaart. Stans de duiven en het lint met de ringen, 
plak in elkaar en op de kaart. 
Stans een banner, stempel een tekstje met VersaMark, bewerk 
met embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak op de 
kaart. Werk de kaart af met verschillende bloemetjes, blaadjes, 
steentjes en pareltjes.

Snijd van kraft een topvouwkaart van 14,5 x 12 cm. Vouw de 
kaart open, plak de grootste/breedste boog van de Creatables 
‘Border duo’ onderin, helemaal tegen de rand, met crafttape vast 
en stans deze uit. 
Snijd hagelwit van 14 x 10,5 cm, plak de smalle boog van de 
Creatables ‘Border duo’ onderin, helemaal tegen de rand, met 
crafttape vast, stans ook deze uit en plak op de kaart. 
Knip de achtergrond van het knipvel uit op 13 x 9,5 cm. Teken 
met behulp van de mal de boog op de achterkant van de 
afbeelding en knip uit. Plak deze ook op de kaart. 
Stans de kerk uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Stans de muizen en kleding uit, plak in elkaar en op de kaart. 
Stans een banner, stempel een tekstje met VersaMark, bewerk 
met embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak op de 
kaart. 
Werk de kaart af met verschillende bloemetjes, blaadjes, 
steentjes en pareltjes.



Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com
 
Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Distress inkt: evergreen bough, worn lipstick, Stempelinkt Memento: cantaloupe, dandelion, Morocco, pear 
tart, Stempelinkt Versafine: onyx black, Pretty Papers dessinpapier-bloc: PB7056 (Summer Picnic), Kaartenkarton: geel, goudglitter, 
lichtblauw, oranje, turkoois, Glad stempelkarton: wit, Kleurpotloden: Faber Castell polychromos, Geurloze terpentine en doezelaars

Algemene werkwijze:
De kikkers, varkens en cupcakes zijn gestempeld met Versafine onyx black. Alles is ingekleurd met Faber Castell polychromos 
kleurpotloden en geblend met geurloze terpentine en doezelaars.

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
banners), CR1538 (Slimline 
frames), Stempels: CS1065 
(Opkikkers by Marleen), 
EC0186 (Eline’s Animals-
Frogs), Maskstencil: PS8080 
(Slimline sunburst)

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1512 (Bubbles), 
CR1515 (Water lily by 
Marleen), Stempels: CS1065 
(Opkikkers by Marleen), 
Knipvel: AK0084 (Eline’s 
Frogs)

Extra nodig voor deze labels: 
Craftables: CR1510 (Long 
tags), Stempels: CS1065 
(Opkikkers by Marleen), 
Stempels+stansensets 
Eline’s Animals: EC0179 
(Panda’s), EC0181 (Reptiles), 
EC0183 (Meercats), EC0186 
(Frogs), EC0187 (Pigs), 
Tekststempels Eline’s 
Animals: EC0188 (Teksten), 
EC0189 (Sentiments), 
Maskstencils: PS8080 (Slimline 
Sunburst), PS8081 (Slimline 
Dots)

Snijd van een wit A4-vel karton een strook van 9,8 x 29,5 
cm af. Ril de lange smalle strook op 8,7 cm vanaf één korte 
kant en vouw dit deel om. Snijd een strook van 9,8 x 13 
cm uit dessinpapier en plak deze achter het omgevouwen 
deel, zo ontstaat er een hoge smalle topvouwkaart met 
een witte voorkant en een achterkant gedeeltelijk wit en 
gedeeltelijk in kleur. Stans de grootste stiksteek Slimline 
mal uit rood dessinpapier en de kleine met stiksteekrand uit 
glad wit kaartenkarton. Bewerk deze met de wolkenrand en 
Memento inkt cantaloupe, dandelion en Morocco. Snijd een 
wit strookje van 1,5 x 2 cm en 1,5 x 2,4 cm. Stempel hierop 
de tekst met Versafine onyx black en bewerk de randen met 
Memento dandelion. Stempel de tekst met Versafine onyx black 
rechtsonder in de hoek. 
Snijd een strook dessinpapier van 3 x 8 cm en knip aan één zijde 
een hoek uit. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton, glitter- 
en dessinpapier. Stempel het lelieblad met Memento pear tart op 
wit glad karton, knip uit en stempel het gras in de cirkel. 
Plak de kikker en het lelieblad met foamtape op de kaart. Werk 
de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd een witte topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Snijd een 
strook van 7 x 13 cm uit dessinpapier en strook van 1,5 x 13,5 
cm uit turkoois karton. Snijd de afbeelding af op 7,8 x 8,4 cm 
en plak deze op dessinpapier met rozen (8,1 x 8,7 cm). 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren kaartenkarton. 
Stempel op de witte banner een tekst met Versafine onyx black. 
Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Stans de grootste label 5x uit wit glad karton en bewerk ze met 
de diverse maskstencils. Stans de grootste label 5x uit diverse 
kleuren dessinpapier. 
Gebruik delen van het dessinpapier om de label te decoreren. 
Stempel met Versafine onyx black teksten op de labels. Plak de 
dieren met foamtape op. Werk de labels af met een sluiting, lint 
en touw. 



Extra nodig voor deze vlaggenlijn: 
Collectables: COL1485 (Numbers XL), Craftables: CR1537 
(Slimline banners), CR1538 (Slimline frames), Stempels: EC0187 
(Eline’s Animals-Pigs), Craftstencils Flags: PS8082 en PS8083, 
Lint

Neem de basisvorm van de vlag over op wit karton, trek de 
buitenste lijn met potlood om en knip uit. Leg de vlag op 
dessinpapier en trek de binnenste lijn met potlood om en knip 
uit. Leg het bovenste gedeelte van de vlag op vergrijsd kraft, 
trek de binnenste lijn met potlood om en knip uit. Neem de 
gaatjes over op het papier en pons ze vervolgens met een 
gaatjestang uit. Snijd een strookje dessinpapier 1,8 x 11 cm 
en stempel hierop de tekst met Versafine onyx black. Stans de 
benodigde motieven uit diverse kleuren karton en dessinpapier. 
Plak de ingekleurde varkens en cupcakes met foamtape op de 
kaart. 
Werk de vlaggenlijn verder af volgens voorbeeld.


