
The Collection #99

Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Materialen gebruikt voor beide kaarten:
Craftables: CR1539 (Punch die-Lucky, lieveheersbeestje gebruikt), Creatables: LR0703 (Anja’s Hydrangea), LR0693 (Anja’s Circle-
XS), Stans- en embosapparaat, Tekststempel: CS1022, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), 
Kaartenkarton: wit, Finger dauber, Foampad, Embossingtool

Algemene werkwijze bloemen:
Stans de bloemen en bladeren uit wit karton. Bewerk ze met een finger dauber of een stukje spons met inkt. Spray alles licht met 
water en dep het teveel weg. Leg ze op een foampad en maak met een embossingpen “strepen” op de bloemen, van de buitenkant 
naar de binnenkant. Laat ze drogen. Ze worden nu mooi stevig.

Snijd een witte dubbele kaart van 18 x 10,5 cm. Stans en embos 
de lange rand. Snijd dessinpapier op maat en plak dit er naast. 
Stans de cirkel met golfjes tegelijk met de kleinste cirkel uit 
de effen kant van het dessinpapier. Embos de rand en plak het 
plaatje er achter. 
Stans de grootste cirkel nog een keer uit en plak die er ook 
achter voor extra stevigheid. Bevestig op de kaart met foamtape. 
Stans en bewerk de bloemen. Stans en stempel de banner uit 
effen dessinpapier en nog een keer uit wit karton, plak dit iets 
verschoven op elkaar en bevestig een stukje waxkoord. Plak alles 
op elkaar en plak de banner op met foamtape. 
Voor de achterkant: snijd dessinpapier van 18 x 10 cm, stans 
en embos de lange rand en plak op de kaart. Zet goudgele 
stippen in de bloemharten en plaats de blauwe stippen volgens 
voorbeeld. Plak nog een paar lieveheersbeestjes op. Breng een 
vleugje glitter aan op de bloemen, bladeren en de kevertjes.

Snijd een witte dubbele kaart van 14 x 14 cm. Stans en embos 
het vierkant uit dessinpapier en plak het op. Stans en embos 
de mand, bevestig de hengsels met splitpennetjes. Stans de 
bloemen en bladeren uit en bewerk ze. 
Stans de takjes, het lieveheersbeestje en de swirl. Plak de mand 
op met foamtape. 
Breng een vleugje glitter aan en zet stippen in de bloemharten. 
Voor de achterkant: snijd het vierkant met stipjes uit 
dessinpapier en de grootste cirkel uit wit karton en daarna de 
kleinste uit de effen kant van het dubbelzijdige dessinpapier en 
stempel daar de tekst op. 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0537 (Anja’s long border), Stempelinkt Memento 
Dew drops: MD-707 (bamboo leaves), MD-301 (rhubarb stalk), 
Stempels+stansenset: CS1058 (Banners by Marleen), Knipvel 
Mattie’s Mooiste: MB0193, Nuvo crystal drops: 676N, 660N, Nuvo 
glitter gloss, Stukje waxkoord

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0526 (Swirl), 
LR0692 (Anja’s Square-XL), 
LR0693 (Anja’s Circle-XS, 
takjes en kleinste cirkels 
gebruikt), VersaMagic inkt: 
GD-60 (tea leaves), GD-78 
(Aegean blue), Nuvo crystal 
drops: 662N, Nuvo glitter 
gloss, Splitpennen
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    Bodem doosje Anja van Laar

Snijd van wit karton een bodem van 17 x 17 cm en een deksel 
van 17,2 x 17,2 cm. Maak op beide vierkanten rillijnen op 2 cm 
vanaf de randen (zie tekening).
Deksel:
Bevestig het kleinste stencil van LR0692 met verwijderbaar tape 
midden tussen de rillijnen op het deksel. Stans en embos het 
open patroon. 
Stans en embos de twee grootste stencils van LR0692 tegelijk 
uit dessinpapier voor de sierrand.
Snijd aan één of twee zijkanten een klein boogje weg om de 
deksel gemakkelijk te kunnen openen.
Plak aan de binnenkant een passend stuk mica om de openingen 
af te dekken.
Afwerking:
Snijd de hoeken van de deksel en bodem op vier plaatsen 2 cm 
in (zie tekening). 
Vouw het doosje en zet de plakstroken aan de binnenkant vast.

Extra nodig voor dit 
kaartendoosje:
Mica
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Deksel doosje Anja van Laar



Door Petra van Dam
hobbykaartenpetra.nl 

Algemene werkwijze: 
De maten in cm zijn zo aangegeven: je leest eerst de hoogte en dan de breedte. Dus staat er 10 x 5 cm, dan is het papier 10 cm 
hoog en 5 cm breed. Kantjes worden met dubbelzijdige tape vastgezet.

Gebruikte materialen: 
Craftables: CR1539 (Punch 
die-Lucky), Creatables: 
LR0627 (Petra’s Winter circle), 
LR0649 (Petra’s Violets), 
LR0701 (Petra’s Gate folding 
combination), Distressinkt: 
dusty concord, weathered 
wood, Knipvel Mattie’s 

Mooiste boeketten: MB0193, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig bloc: PK9174 (Springtime), Papicolor kaartenkarton 
Original: hagelwit (930), Voor de viooltjes: zilvergrijs (902), 
aubergine (909), violet (920), sering (937), dennengroen (950), 
voor het lieveheersbeestje: ravenzwart (901) en kerstrood (943), 
Metallic papier: CA3141 (lichtblauw), Cadence water-based finger 
wax: appelgroen 6161 en parelmoer 6152, Lint

1.  Neem een A4-vel hagelwit karton en een vel dessinpapier 
(PK9174 Springtime). Snijd van beide vellen een strook van 6,3 
cm af. De twee stroken van 14,7 cm hoog worden gebruikt voor 
de kaart.
A. Leg het dessinpapier in de lengte neer en zet bovenaan de 
buitenrand van LR0701 (gate folding combination) erop vast. 
Stans/embos deze door de machine. Haal de mal van het papier. 
Maak aan de onderkant van het patroon een rillijn (= dalvouw), 
na 2 cm een bergvouw, 5,5 cm een bergvouw en na 2 cm weer 
een dalvouw. Leg de mal (zie foto) tegen de vouw aan en stans/
embos de andere kant. 
B. Leg de hagelwitte strook in de lengte neer. Zet op de 
hagelwitte strook bovenaan in het midden de binnenrand /halve 
cirkel (LR0701) vast. Stans/embos deze door de machine. Haal 
de mal van het papier. Maak aan de onderkant van het patroon 
een rillijn (= dalvouw), na 2 cm een bergvouw, na 5,5 cm een 
bergvouw en na 2 cm weer een dalvouw. Leg de mal weer tegen 
de vouw aan en stans/embos deze door de machine.
Plak de hagelwitte delen (2 cm, 5,5 cm, 2 cm) op blauw vast. 
Snijd voor het midden een strook blauw dessinpapier van 14,7 x 
5,7 cm. Zet het lint erop vast. Plak de strook vast op hagelwit.

2.  Zet de ronde rand (LR0627-wintercirkel) + binnenring vast op 
lichtblauw metallic papier (CA3141). Stans/embos het door de 
machine. De ring zorgt ervoor dat er een opening in het midden 
ontstaat. Plak het plaatje erachter vast. 
Afwerking achterkant cirkel: Stans/embos de ronde rand uit 
hagelwit. Zet hagelwit achter het plaatje vast.
Werk de kaart af volgens voorbeeld.



Nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1529 (Fresh 
Flowers), CR1539 (Punch die-
Lucky), Creatables: LR0627 
(Petra’s Winter circle), 
LR0701 (Petra’s Gate folding 
combination), Distressinkt: 
antique linen, weathered 
wood, chipped sapphire
Memento inkt: pistachio,  
Knipvel Mattie’s Mooiste 
Boeketten: MB0192,                  
Pretty Papers dessinpapier A4-

bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), Papicolor kaartenkarton 
Original: anjerwit (903), hagelwit (930), Metallic: pearl white 
(330), ivory (331), voor het lieveheersbeestje  ravenzwart (901) 
en fiëstarood (918), Organza lint: wit, 5 mm

1. Neem een A4-vel dessinpapier (PK9174 Springtime). Snijd een 
strook van 6,2 cm hoog af. Er blijft een strook van 14,8 cm hoog 
over. Deze wordt gebruikt voor de kaart. Leg het dessinpapier 
in de lengte neer en zet bovenaan de buitenrand van LR0701 
(Gate folding combination) erop vast. Stans/embos deze door 
de machine. Haal de mal van het papier. Maak aan de achterkant 
van het papier aan de onderkant van het patroon een rillijn. 
Vouw het dessinpapier volgens foto 2 naar boven toe. Dit wordt 
de onderkant van de kaart.
2. Leg de mal daarna op de effen kant van het dessinpapier. 
Meet vanaf de vouw 8 cm. Leg de mal volgens voorbeeld/foto 
neer en stans/embos deze door de machine.
3. Snijd van hagelwit 17 (hoogte is ruim gemeten) x 14,4 cm. 
Leg het papier in de lengte neer en zet bovenaan in het midden 
de binnenrand van LR0701 erop vast. Stans/embos deze door 
de machine. Haal de mal van het papier. Snijd de onderkant van 
hagelwit op een hoogte (vanaf de onderkant van het patroon 
gemeten) van 7,8 cm recht af. 
Snijd dessinpapier van 7,8 x 14,4 cm en zet dit op hagelwit 
vast. Plak dit deel op de binnenkant van de kaart vast. Vouw de 
onderkant (foto 2) in model en zet deze met 3D-kit erop vast. 
4. Zet de ronde rand (LR0627-wintercirkel) + binnenring vast op 
anjerwit. Stans/embos het door de machine. De ring zorgt ervoor 
dat er een opening in het midden ontstaat. Plak het plaatje 
erachter vast. Afwerking achterkant cirkel: Stans/embos de ronde 
rand uit anjerwit. Zet anjerwit achter het plaatje vast. Stans/
embos de bloemen uit metallic pearl white en ivory. Bewerk de 
bloemen met inkt en zet ze met 3D-kit vast. Werk het boeket af 
met twee strikjes. 
Tip: Wil je de kaart laten staan, stans dan met de Craftables 
CR1507 uit dessinpapier een standaard en zet deze aan de 
achterkant van de kaart vast. 



Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Algemene werkwijze:
Bewerk de delen die uit kraftkarton zijn gestanst met distressinkt gathered twigs.
 
Tip: Breng op de metalen mal een beetje inkt aan voor het stansen en embossen. Hierdoor zullen de diepergelegen delen gekleurd 
worden  en ontstaat er een schaduweffect. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Algemene werkwijze: 
Stempel TC0881 (Tiny’s Blossom) op aquarelpapier, wit karton en crafttape. Knip de afbeelding die gestempeld is op crafttape uit 
en plak die op de gestempelde afbeelding op het aquarelpapier. Bewerk daarna de achtergrond met de kleuren distressinkt die zijn 
aangegeven in de omschrijving. Tamponeer het maskstencil met dezelfde kleuren distressinkt als voor de achtergrond, of zoals 
aangegeven in de beschrijving. Haal na het bewerken van de achtergrond het crafttape van de afbeelding en kleur deze in met b.v. 
kleurpotloden. Voor de losse onderdelen: stempel de bloesem op wit karton, stans uit, kleur in en plak op verhoogd met 3D-kit. 
Stempel de tekst met Archival stempelinkt jet black. Stempel TC0882 (Tiny’s Perfume) op dessinpapier en aquarelpapier en stans uit. 
Kleur de parfumfles, gestanst uit aquarelpapier in met distressinkt scattered straw. Stans van LR0704 (Make-up set) de poederborstel 
volgens voorbeeld uit ravenzwart, goud, kraftkarton of dessinpapier. Bewerk de rand van de borstel met distress oxide inkt worn 
lipstick. Stans de lippenstift volgens voorbeeld uit metallic papier of dessinpapier en kaartenkarton. Stans de nagellak uit metallic 
papier of glitterpapier voor de dop, hagelwit karton voor het kwastje en voor het flesje de kleur karton volgens voorbeeld.  Bewerk 
het kwastje met een kleur distressinkt passend bij het karton.

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1078 (Wensen by Marleen), Stempelinkt: Archival jet black, Pretty Papers dessinpapier, 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Aquarelpapier, Kleurpotloden of ander 
kleurmiddel 

Gebruikte materialen:
Craftables: CR1539 (Punch die-
Lucky), CR1543 (Backgrounds 
by Marleen- Rectangle), 
Creatables: LR0588 (Bunny 
border), LR0589 (Bunny), 
LR0590 (Easter pins), LR0643 
(Easter eggs), LR0650 (Petra’s 
Grass), LR0702 (Wicker basket), 
Tekststempels: CA1043 (Hallo 

Lente & Pasen-NL), Splitpennen: CA3153 (bronze), Pretty Papers 
dessinpapier, A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 (Springtime), 
Papicolor kaartenkarton Original: zwart (901), hagelwit (930), 
rood (918) en Recycled kraftkarton grijs (322) 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 (Basic 
passe-partouts met stiksteken-
Cirkels), CR1390 (Basic 
passe-partouts met stiksteken-
Rechthoeken), 
Stempels+stansenset: TC0881 
(Tiny’s Blossom), 
Knipvel: VK9584 (Daydreaming)

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Stans de bunny border uit groen dessinpapier en snijd af op 14 
cm breedte. Snijd/knip van groen dessinpapier stroken van 14 
cm breed van verschillende hoogtes. Maak met de stroken en 
de bunny border een heuvel van 14 cm breed en ongeveer 9 cm 
hoog (inclusief het gras, maar zonder de konijnen). 
Stans een achtergrond uit blauw dessinpapier. Bevestig deze 
achter de groene heuvel en plak alles op de kaart. 
Stans de konijntjes, bloemen en eieren nogmaals uit 
verschillende kleuren dessinpapier en kaartenkarton en plak 
ze op. Stans de mand en hengsels uit kraftkarton. Bevestig de 
hengsels met een splitpen. Plak de mand daarna met 3D-kit/
foamtape op de kaart. Stans de verschillende eieren uit 
dessinpapier. Embos ze en plaats ze in de mand. 
Maak met witte bloemetjes een sierrand op de mand. Werk de 
kaart volgens voorbeeld af.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 12,5 x 12,5 cm. Snijd 
dessinpapier van 11,5 x 11,5 cm en van 9 x 9 cm. Stans het 
vierkant uit dessinpapier. 
Snijd hagelwit karton van 9,5 x 10 cm. Stans een cirkel uit het 
midden, stempel de bloesem bovenin en kleur in. 
Stempel de bloesem op hagelwit karton en kleur in. Stempel de 
tekst. Plak achter de cirkel een afbeelding.                     



Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), Creatables: LR0704 
(Make-up set), Decoratiepapier: 
CA3126 (goud), Metallic 
papier: CA3139 (lichtroze), 

CA3140 (mint), Maskstencil: PS8084 (Tiny’s Flowers), 
Stempels+stansensets: TC0881 (Tiny’s Blossom), TC0882 (Tiny’s 
Perfume), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft bruin (323) en 
Original ravenzwart (901), bloesem (934), Distress oxide inkt: 
tumbled glass, Victorian velvet, Distress inkt: scattered straw, 
Pailletjes

Extra nodig voor deze kaart: 
Craftables: CR1510 
(Long tags), Creatables: 
LR0704 (Make-up set), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud), Maskstencil: 
PS8084 (Tiny’s Flowers), 
Stempels+stansensets: TC0881 
(Tiny’s Blossom), TC0882 
(Tiny’s Perfume), Distress oxide 
inkt: tumbled glass, broken 
china, Gelpen: wit, Scrapper’s 
draad: zwart

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0704 (Make-up 
set), Craftables: CR1510 (Long 
tags), CR1374 (Box Card), 
Decoratiepapier: CA3126 
(goud) Soft glitterpapier: 
CA3143 (goud), 
CA3148 (lichtroze), 

Stempels+stansenset: TC0882 (Tiny’s Perfume), Craftstencils: 
PS8056 (Bag by Marleen), PS8068 (Luipaardprint), Distress 
oxide inkt: antique linen, worn lipstick, Distressinkt: brushed 
corduroy, hickory smoke, fired brick, Papicolor kaartenkarton 
Original: ravenzwart (901), rood (918), bloesem (934), 
kerstrood (943), legergroen (954) en Recycled kraftkarton bruin 
(323), Vellum, Scrapper’s draad: zwart, Fineliner: zwart

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 20,75 x 9,75 cm. 
Stans het Slimline frame uit hagelwit karton en dessinpapier. 
Stempel de bloesems. Bewerk de achtergrond met PS8084 en 
distress oxide Victorian velvet. Stempel het parfumflesje volgens 
voorbeeld op aquarelpapier en dessinpapier, volg de algemene 
werkwijze. Stempel de bloesems op wit karton. Stans de make-up 
set volgens voorbeeld en volg de algemene werkwijze. Stempel 
de tekst. Versier de kaart met pailletjes.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 14 x 10 cm. Snijd uit 
aquarelpapier een rechthoek van 13,25 x 9,25 cm. Stempel 
de bloesems en bewerk de achtergrond. Stans de long tag uit 
hagelwit karton en dessinpapier, stempel de bloesems. Bewerk 
de achtergrond met een witte gelpen. Stempel de tekst, knip er 
een banner van. Stans de make-up set volgens voorbeeld en de 
beschrijving in de algemene werkwijze.
Stempel en stans de parfum. 

Bewerk een stuk aquarelpapier met distress oxide inkt antique 
linen, tamponeer PS8068 (luipaard) met distressinkt brushed 
corduroy en hickory smoke. Teken de tas na op ravenzwart karton 
en op het bewerkte aquarelpapier. Snijd/knip uit en zet de tas 
in elkaar volgens voorbeeld. Teken de tas nog een keer na op 
ravenzwart karton, maar nu zonder het hengsel. Ril op 2,5 cm 
van de bovenkant een vouw, plak er dubbelzijdig tape op en plak 
deze tas tegen de voorste. De tas kan nu staan.
Stans de make-upset. Stans het oogschaduwdoosje uit zwart, 
bruin kraftkarton, dessinpapier en aquarelpapier. Bewerk het 
aquarelpapier met verschillende tinten bruine stempelinkt. 
Stempel en stans de bloesems. Stans de long tag uit hagelwit en 
zwart karton, stempel de tekst. Stans de bloemetjes en blaadjes 
uit legergroen karton en dessinpapier. Plak in het hart van de 
bloem een plakparel. Teken op de tas stippellijntjes met een 
zwarte fineliner. 



Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1396 (Vines), CR1539 (Punch die-Lucky), CR1455 (Punch die-Fairy), CR1542 (Potted plants by Marleen), Creatables: 
LR0697 (Blossom), Stans- en embosapparaat, Tekststempels: CS1079 (Wishes by Marleen), Stempelinkt: VersaMark transparant, 
Embossingpoeder: Stampendous white EP100, Pretty Papers dessinpapier-blocs A4-dubbelzijdig: PK9170 (Wood & Stone), PK9174 
(Springtime), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), vanille (963), zachtgroen (970), Kaartenkarton: legergroen en 
lichtoranje, Decoratiepapier: CA3127 (zilver), Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Vellum, Acryl stempelblok, Plakparels: CA3133 
(offwhite) 

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1536 (Arch by 
Marleen), CR1544 (Backgrounds 
by Marleen-Square), Creatables: 
LR0650 (Petra’s Grass), 
Distressinkt: peeled paint

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1541 (Garden 
tools by Marleen), CR1543 
(Backgrounds by Marleen-
Rectangle), Distressinkt: 
peeled paint, Craftstencil: 
PS8022 (Wheelbarrow 
by Marleen), Mini inkt 
blendingtool, Waxkoord: groen

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 13,5 cm. Stans de 
Craftable “Backgrounds by Marleen – square” uit dessinpapier en 
plak op de kaart. 
Scheur/snijd legergroen papier van 12 x ca. 1,5 cm en plak op. 
Stans het hekje en de haagboog uit, bewerk de blaadjes van de 
boog met inkt en plak op de kaart met het hekje erachter. Stans 
de verschillende planten, potten, takjes, bloemetjes en het gras 
uit. Plak in elkaar en op de kaart. Werk de kaart verder af met 
een elfje en pareltjes.

Teken de buitenste lijnen van de kruiwagen om op hagelwit 
karton. Teken de kruiwagen 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. 
Knip beide uit. Neem die in spiegelbeeld en maak op ca. 10 cm 
vanaf het wiel een verticale rillijn en vouw om. 
Stans dessinpapier uit met de Craftable “Backgrounds by 
Marleen – rectangle” en plak dit vast op de achterkant van het 
rechterdeel van de kaart. Plak hierna de twee kruiwagens met 
de linker delen, waar het handvat zit, op elkaar. Nu kan de kaart 
rechtop staan.
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken deze om aan de achterkant van het dessinpapier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, zodat je niet in 
spiegelbeeld tekent. 
Plak de uitgeknipte delen op de kaart, naar wens met 3D-tape 
(leuk voor de bovenrand). Stans de hark, bezem, schep, takjes, 
blaadjes, het elfje en de bloemetjes uit. Bewerk de blaadjes met 
groene inkt. Plak alles in elkaar en op de kaart. 
Snijd een strookje van 7,5 x 1,5 cm, stempel een tekstje met 
VersaMark, bewerk met embossingpoeder en verhit met de 
heattool. Plak op de kaart. Werk de kaart verder af met een 
strikje en pareltjes.

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1540 (Wishing 
well by Marleen), CR1543 
(Backgrounds by Marleen-
Rectangle), Creatables: LR0650 
(Petra’s Grass), Distressinkt: 
pumice stone en walnut stain

Snijd een hagelwitte topvouwkaart van 15 x 10,5 cm. Stans de 
Craftable “Backgrounds by Marleen-rectangle” uit dessinpapier 
en plak op de kaart. Scheur/snijd legergroen papier van 7,5 x ca. 
1,5 cm en plak op. 
Stans de onderdelen van de wensput uit verschillende kleuren, 
bewerk de onderkant en het dakje met inkt, plak in elkaar en op 
de kaart. 
Stans het gras, de takjes en bloemetjes uit, plak in elkaar en 
op de kaart. Snijd een strookje van 5,5 x 1,3 cm, stempel een 
tekstje met VersaMark, bewerk met embossingpoeder en verhit 
met de heattool. Plak op de kaart. 
Werk de kaart verder af met een elfje en pareltje.




