
The Collection #100

Door Marleen van der Most
handmadebymarleen.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1437 (Eline’s Mice family), COL1493 (Eline’s Kitchen accessories), Stans- en embosapparaat, Stempels: CS1015 
(Menu), Stempelinkt: VersaMark transparant, Embossingpoeder: Stampendous white EP100, Decoratiepapier: CA3126 (goud), 
Sneeuwpapier: CA3104 (glitter), Papicolor kaartenkarton: Recycled kraft grijs (322), Metallic parelwit (330), Original: ravenzwart 
(901), anjerwit (903), lichtroze (923), hagelwit (930), bloesem (934), nootbruin (939), Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9175 (Rainbow), Acryl stempelblok, Heattool, Gelpen: wit, Kleurpotlood: roze 

Algemene werkwijze:
Maak de wangetjes van de muizen een beetje roze en zet een wit stipje in hun oogjes en op hun neusje. 

Teken de buitenste lijnen van de taart om op hagelwit. Teken de 
taart 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Knip beide uit. Neem 
de taart in spiegelbeeld (het achterste deel) en maak op ca. 4,5 
cm vanaf de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte 
tegen de voorkant vast. De kaart kan nu rechtop staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van het dessinpapier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 
spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. 
Stans de cijfers, de muizen en accessoires uit, plak ze in elkaar 
en op de kaart. 
Snijd een groen strookje van 3,5 x 1,5 cm en een roze van 4 x 
1,5 cm. Stempel op beide een tekstje met VersaMark, bewerk met 
embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak ze op de kaart.

Snijd een topvouwkaart van 13,5 x 13,5 cm. Stans met CR1544 
een achtergrond uit dessinpapier en plak deze op.
Stans de handschoen, cupcake, muizen en accessoires uit, plak 
ze in elkaar en op de kaart. 
Snijd een oranje strookje van 3,5 x 2 cm en van 4,5 x 2 cm. 
Stempel op beide een tekstje met VersaMark, bewerk met 
embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak ze op de kaart.

Extra nodig voor de cover 
kaart:
Collectables: COL1347 (Party 
numbers), Craftstencil: PS8057 
(Party cake by Marleen), 
Papicolor kaartenkarton: 
Metallic parelwit (330)

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1481 
(Cupcake by Marleen), 
Craftables: CR1544 (Square 
backgrounds by Marleen), 
Creatables: LR0707 (Oven mitt 
& Spoon) 

Snijd een hagelwitte kaart van 15 x 10,5 cm en plak er 
lichtblauw van 14,5 x 10 cm en dessinpapier met confetti van 14 
x 9,5 cm op. 
Stans een oranje cirkeltje, stempel een tekstje met VersaMark, 
bewerk met embossingpoeder en verhit met de heattool. Stans 
de snijplank en het label uit dessinpapier en knoop door beide 
een stukje hemp cord. Plak alle drie op. 
Snijd/scheur een strook groen van 15 x ca. 2,5 cm en plak op 
langs de onderkant over de label en snijplank heen. 
Stans de muizen en de taart uit, plak ze in elkaar en op de kaart. 
Werk de kaart af met een slinger. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1322 
(Cake), COL1481 (Cupcake 
by Marleen, dunne kaarsjes 
gebruikt), Creatables: 
LR0411 (Labels hearts), 
LR0581 (Bunting banners), 
LR0708 (Cutting boards), 
Papicolor kaartenkarton: 
Metallic parelwit (330), Pretty 
Papers dessinpapier A4-bloc, 
dubbelzijdig: PK9170 (Wood & 
Stone), Hemp cord: wit, Ronde 
mal 5 cm Ø



Teken de buitenste lijnen van het schort om op hagelwit. Teken 
het schort 2x, 1x gewoon en 1x in spiegelbeeld. Laat bij het 
achterste deel de linten weg. Knip beide uit. Neem het schort 
in spiegelbeeld (het achterste deel) en maak op ca. 7 cm vanaf 
de bovenkant een rillijn en vouw om. Plak dit gedeelte tegen de 
voorkant vast. De kaart kan nu rechtop staan. 
Gebruik voor het decoreren de binnenste lijnen van het stencil. 
Teken ze om aan de achterkant van het dessinpapier. Vergeet 
hierbij niet om het stencil om te draaien, anders teken je in 
spiegelbeeld. Plak de uitgeknipte delen op de kaart. Plak de 
schortzak vast met 3D- tape langs de randen, zo kan er nog iets 
ingestopt worden. 
Stans de muis en accessoires uit, plak ze in elkaar en op de 
kaart. 
Stans een groene cirkel, stempel een tekstje met VersaMark, 
bewerk met embossingpoeder en verhit met de heattool. Plak op 
de kaart. 

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1347 (Party 
numbers), COL1444 (Rosettes 
& Labels), Creatables: LR0708 
(Cutting boards), Craftstencil: 
PS8085 (Apron by Marleen), 
Hemp cord: wit

Door Rimmie van de Sande
butterflykisses83.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Collectables: COL1493 (Eline’s Kitchen accessories), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt: Versafine onyx black, Pretty Papers 
dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 (Rainbow), Kaartenkarton: bruin, grijs, kraft, lichtbruin, lichtgrijs, wit, zwart, 
Decoratiepapier CA3126 (goud), CA3127 (zilver)

Algemene werkwijze:
Voor veel effen kleuren is de achterzijde van het dubbelzijdige dessinpapier gebruikt.

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1422 (Eline’s 
Baby animals), COL1454 
(Eline’s Kitten), Creatables: 
LR0705 (Cooking pots), 
LR0706 (Vegetables), LR0707 
(Oven mitt & Spoon), LR0708 
(Cutting boards), Stempels: 
CS1015 (Menu), Craftstencil: 
PS8086 (Koksmuts en lepels)
Clipboard: LR0034

Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1464 
(Eline’s Puppy), Craftables: 
CR1507 (Kaartensteun extra), 
CR1538 (Slimline banners), 
Creatables: LR0341 (Mini-cake 
& Cupcake), Stempels: CS1015 
(Menu), Craftstencil: PS8061 
(Kookboek)

Neem een A4-vel wit karton. Snijd het op de volgende maat 20 x 
28,5 cm. Snijd dessinpapier op de volgende maten: 18 x 19,5 cm 
en 10,5 x 19,5 cm en snijd een strook wit karton van 1,5 x 19,5 
cm. Plak dit alles op de witte basis. 
Teken de buitenste lijnen van de koksmuts om op wit 
karton. Teken vervolgens de binnenste lijnen ook om op wit 
kaartenkarton. Knip alles uit. Teken de buitenste lijnen van de 
lepels om op kraft en knip uit. Stans de benodigde motieven uit 
diverse kleuren karton en dessinpapier. 
Stempel een tekst op de snijplank. Snijd een strookje 
dessinpapier van 1,5 x 6,5 cm, stempel een tekst en plak op 
dessinpapier van 1,9 x 6,9 cm. Werk het klembord verder af 
volgens voorbeeld.

Teken van de vier bladzijden van het boek de buitenste randen 
van elk deel om op wit karton (3x) en effen dessinpapier (1x). 
Teken de kleinste randen van elk deel om op dessinpapier. Buig 
alle delen een beetje rond. Plak het dessinpapier op de witte 
delen en plak vervolgens de bladzijden alleen in het midden 
op elkaar. Plak tussen alle bladzijden ook een stukje foamtape. 
Snijd een smal strookje van 0,4 x 2,5 cm uit kraft. 
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Plak de kaartenstandaard op de achterzijde van het 
boek. Snijd een strookje dessinpapier van 2 x 7 cm, stempel een 
tekst en plak op dessinpapier van 2,4 x 7,4 cm. 
Werk het boek verder af volgens voorbeeld.



Extra nodig voor deze kaart: 
Collectables: COL1422 (Eline’s 
Baby animals), COL1463 
(Eline’s Baby bunny), 
Creatables: LR0677 (Circle lay-
out), Distressinkt: scattered 
straw

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0705 (Cooking 
pots), LR0707 (Oven mitt 
& Spoon), LR0708 (Cutting 
boards), Kaartenkarton: 
karamel, Distressinkt: speckled 
egg, Lint: karamel, 3 mm

Extra nodig voor dit 
werkstuk:
Collectables: COL1454 (Eline’s 
Kitten), Craftables: CR1462 
(Taartpunt), CR1474 (Shaker 
doily), Creatables: LR0582 
(Pins-Numbers), LR0697 
(Blossom), Stempels: CS1015 
(Menu)

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0705 (Cooking 
pots), Craftstencil: PS8086 
(Koksmuts en lepels), 
Distressinkt: speckled egg, 
Kaartenkarton: meigroen 

Stans de cirkel-layout uit dessinpapier en wit karton. Stans de 
benodigde motieven uit diverse kleuren karton en dessinpapier. 
Breng een beetje distressinkt scattered straw aan op de 
spuitzak. Plak de kaartenstandaard op de achterzijde van de 
kaart. Werk de kaart verder af volgens voorbeeld.

Snijd uit dessinpapier drie rechthoeken van 8,5 x 13,5 cm, drie 
rechthoeken van 8,5 x 7 cm en drie stroken van 8,5 x 1 cm. 
Plak ze op drie karamel rechthoeken van 9 x 14 cm. Snijd een 
hagelwitte strook van 30 x 15 cm en ril vouwen op 10 en 20 cm.
Kleur de handvatten en de dop op de deksel wat donkerder 
met distressinkt speckled egg. Plak alle onderdelen volgens 
voorbeeld op de kaart.

Stans de basis van het taartpuntdoosje uit wit karton en plak 
het doosje in elkaar. Stans daarna uit dessinpapier het dekseltje 
volledig en één keer alleen de punt. Snijd twee gele strookjes 
(bankerbakkersroom) van 1 x 11,7 cm uit effen dessinpapier. 
Plak dit alles op de taartpunt.
Stans de benodigde motieven uit diverse kleuren karton en 
dessinpapier. Maak met een prikpen drie gaatjes in de taartpunt 
om daar de cijfers in te zetten. Stempel de tekst op de cirkel. 
Werk de taartpunt verder af volgens voorbeeld.

Snijd uit dessinpapier een vierkant van 13,5 x 13,5 cm, een 
strook van 13,5 x 7 cm en een van 13,5 x 1,5 cm. Plak de 
laagjes op een meigroen vierkant van 14 x 15 cm en daarna op 
een hagelwitte dubbele kaart van 15 x 15 cm. 
Teken de koksmuts over op hagelwit karton en knip deze uit. 
Bewerk de randen met distressinkt en plak hem met 3D-kit op de 
kaart. Werk de kaart af. 

Door Sigrid Klingenberg
sigridklingenberg.blogspot.nl

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1246 (Apron by Marleen), Creatables: LR0566 (Dinner set), LR0706 (Vegetables), Stans- en embosapparaat, Stempels: 
CS1505 (Menu), Stempelinkt: zwart, Distressinkt: diverse kleuren, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9175 
(Rainbow), Papicolor kaartenkarton Original: hagelwit (930), Kaartenkarton: kraft, Decoratiepapier: CA3127 (zilver) 

Algemene werkwijze: 
Stans de groenten uit hagelwit karton en bewerk ze met distressinkt: 
Paprika: candied apple, forest moss, mustard seed, ripe persimmon, rustic wilderness. 
Tomaten: candied apple, forest moss, mustard seed, ripe persimmon, rustic wilderness. 
Wortel: forest moss, ripe persimmon, rustic wilderness, spiced marmalade. 
Prei: forest moss, rustic wilderness, vintage photo. 
Stans het bestek uit zilverkleurig papier. 
Werk de kaarten af met snijplanken, schorten, sierrandjes, borden en bestek, lepels, groenten en een tekst.



Extra nodig voor dit 
kookboek:
Creatables: LR0708 (Cutting 
boards), Craftstencil: PS8061 
(Kookboek), Lint: wit, 2 cm

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1461 (Nest die-
Hearts), CR1510 (Long tags), 
CR1533 (Art texture-Squares), 
CR1551 (Big tag), CR1546 
(Heart beat), Stempels: 
CS1080 (Beterschapsteksten/
mantelzorg), Stempel+stans-
sets by Hetty: HT1660 
(Dokter), HT1661 (Zuster), 
Scrappersdraad: groen

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0705 (Cooking 
pots), LR0708 (Cutting 
boards), Craftstencil: PS8086 
(Koksmuts en lepels), 
Kaartenkarton: karamel, Lint: 
wit, 3 mm

Teken de onderdelen van het kookboek over op kraft, 
verschillende kleuren dessinpapier en hagelwit kaartenkarton. 
Teken de bovenste twee bladzijden nogmaals op dessinpapier 
en snijd ze aan alle kanten 2,5 mm kleiner uit. Snijd uit 
dessinpapier twee stroken van 7,2 x 3 cm en twee stroken van 
1,5 x 10,5 cm. Plak ze op de bovenste hagelwitte bladzijden en 
snijd alles aan de zijkanten gelijk met de rand. 
Plak het boek in elkaar. Krul nog wat hoeken om en werk af met 
een strik.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 10,5 x 13,5 cm. 
Snijd uit dessinpapier twee rechthoeken van 8,5 x 10 cm. 
Stans het Art texture vierkant uit hagelwit karton. 
Stans de kleine rechthoek van de big tag, een hart, een pleister 
en een hartslag uit dessinpapier. Stans het hartje van de 
hartslag ook uit roze dessinpapier.
Stans het Swiss cross uit dessinpapier en plak het kruis op de 
pleister. Stempel en stans de dokter en de zuster volgens de 
algemene werkwijze.
Stans de long tag uit hagelwit karton en dessinpapier. Stempel 
de tekst met zwarte inkt. Knoop een stukje groen draad door de 
tag.

Snijd uit dessinpapier een strook van 4,5 x 14,5 cm en een van 
1,5 x 14,5 cm. Plak ze op dessinpapier van 11 x 14,5 cm. Plak ze 
daarna op een karamel kaart van 11,5 x 15 cm en een dubbele 
kraftkaart van 12,5 x 16 cm. Werk de kaart af. 

Door Neline Plaisier
neline-mycardcreations.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Craftables: CR1545 (Art texture-Swiss cross), CR1547 (Band aid & Pills), Stans- en embosapparaat, Stempelinkt Archival: manganese 
blue, jet black, Perfect colouring paper (PCP), Copic markers of ander kleurmiddel, Pretty Papers dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: 
PK9175 (Rainbow), Papicolor kaartenkarton Original: ravenzwart (901), rood (918), hagelwit (930), Crafttape, dubbelzijdig: LR0014 
(10 cm breed) 

Algemene werkwijze: 
- Stempel de achtergrond met CS1080 (Beterschapsteksten/mantelzorg) en Archival stempelinkt manganese blue. 
- Stempel de dokter en zuster met stempelinkt Archival jet black op PCP-stempelpapier. Kleur de afbeeldingen in en stans ze uit 

met de bijbehorende stans. 
- Stans het pillenpotje (CR1547-Band aid & Pills) uit hagelwit karton en uit vellum. Plak het vellum vóór het stansen eerst 

op dubbelzijdig crafttape (LR0014 ). Stans de pillen uit verschillende kleurtjes dessinpapier en hagelwit karton. Bewerk de 
langwerpige pillen met distressinkt tea dye. Plaats de pillen op het potje en plak daarna het vellum met dubbelzijdig tape vast. 
Stans CR1545 (Art texture-Swiss cross) uit dessinpapier of rood karton en plak het kruis op het pillenpotje. 

- Bewerk het fruit (COL1469) na het stansen met distressinkt in dezelfde kleuren als het gestanste karton. 



Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1449 (Alfabet 
XXL), COL1469 (Fruit by 
Marleen), Craftables: CR1510 
(Long tags), Creatables: LR0710 
(Beterschap/mantelzorg), 
Stempels: CS1065 (Opkikkers by 

Marleen), Stempel+stans by Hetty: HT1661 (Zuster), Distressinkt: 
mustard seed, barn door, spiced marmalade, Papicolor 
kaartenkarton Original: oranje (911), rood (918), crème (927), 
nootbruin (939), legergroen (954), Scrappersdraad: blauw

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1360 (Basic 
passe-partouts-Circles), 
CR1461 (Nest die-Hearts), 
CR1510 (Long tags), 
CR1546 (Heart beat), 
Stempel+stans by Hetty: 
HT1660 (Dokter), Stempels: 
CS1080 (Beterschapsteksten/
mantelzorg), Distressinkt: tea 
dye, Scrappersdraad: groen, 
Vellum

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1469 (Fruit 
by Marleen), Craftables: 
CR1533 (Art texture-Squares), 
Creatables: LR0702 (Wicker 
basket), Stempels: CS1065 
(Opkikkers by Marleen), 
Stempels+stansenset: CS1058 
(Banners by Marleen), 
Craftstencil: PS8013 (Apple 
by Marleen), Distressinkt: 
vintage photo, mustard seed, 
barn door, spiced marmalade, 
peeled paint, Pretty Papers 

dessinpapier A4-bloc, dubbelzijdig: PK9170 (Wood & Stone), 
Papicolor kaartenkarton Original: oranje (911), rood (918), 
crème (927), nootbruin (939), mosgroen (951), legergroen 
(954), Enamel dots: PL4514 (dew drops), Push pins: CA3151 
(goud), Scrappersdraad: wit

Snijd hagelwit karton van 14,25 x 9,25 cm, plak dit op iets 
groter dessinpapier en daarna op een hagelwitte dubbele kaart 
van 15 x 10 cm.
Stans het Swiss cross en de long tag uit hagelwit karton en 
dessinpapier. Stans de letters uit de tag en plak er dessinpapier 
achter. Stans een hagelwit pleister en plak er een kruis op, 
gestanst uit dessinpapier.
Stempel de tekst met zwarte inkt. Stans het woord Beterschap 
uit hagelwit karton en uit dessinpapier. 
Stempel en stans de zuster (zie algemene werkwijze).
Stans het fruit volgens voorbeeld uit diverse kleurtjes karton. 
Knoop een stukje draad aan de tag.

Snijd een hagelwitte dubbele kaart van 10,75 x 14 cm en plak er 
dessinpapier van 10,24 x 13,5 cm op.
Snijd een hagelwitte rechthoek van 10 x 13,25 cm. Stans uit 
de rechterzijde een cirkel, bestempel de kaart met pleisters 
(CS1080-zie algemene werkwijze). Plak dessinpapier achter de 
cirkel.  Stans de hartslag uit ravenzwart en rood karton. Knip op 
maat, passend binnen de cirkel.
Stans een hart en een pleister uit dessinpapier en een long tag 
uit hagelwit karton en dessinpapier. 
Stempel de tekst met zwarte inkt. Stempel en stans de dokter. 
Stans het pillenpotje zoals omschreven in de algemene 
werkwijze. Stans de hartslag nogmaals uit rood karton en plak 
het hartje op de pleister.

Teken de omtrek van de appel op hagelwit karton en de 
binnenranden op dessinpapier. Snijd of knip langs de getekende 
randen uit en plak in elkaar volgens voorbeeld. 
Stans een art texture vierkant uit hagelwit karton en de mand 
uit nootbruin karton, bewerk deze met distressinkt vintage 
photo. 
Stans het pillenpotje uit zoals omschreven in de algemene 
werkwijze. Stans het fruit uit verschillende kleuren en bewerk 
het met distressinkt.
Stans een pleister uit hagelwit karton en het hartje van de 
hartslag uit rood karton. Stans de banner 2x uit dessinpapier, 
stempel een zwarte tekst. Knoop de tags aan het mandje. Versier 
de appel met enamel dots.



Door Marianne Perlot
mariannedesign.blogspot.com 

Door Anja van Laar
anjavanlaar.blogspot.com

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Creatables: LR0703 (Anja’s Hydrangea), LR0693, (Anja’s circle XS, takjes gebruikt), Stans- en embosapparaat, Glitter gloss Nuvo: 888N

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.

Materialen:
Craftables: CR1530 (Cross 
stitch XXL), Creatables: LR0709 
(Picture frames), Creatables: 
LR0710 (Beterschap), 
Stans- en embosapparaat, 
DMC-borduurgaren: bruin, 
goudbruin, warmgeel en 
goudgeel voor de ondergrond. 
Voor de pot twee tinten 
lichter geel, groen voor de 
blaadjes en blauwgroen voor 
de achtergrond, Papicolor 
kaartenkarton Original: 

nootbruin (939), hagelwit (903), mosterdgeel (948), Metallic 
papier: CA3126 (matgoud) 

Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0709 (Picture 
frames), LR0553 (Anja’s 
Lacy folding die), LR0710 
(Beterschap), Knipvel: EWK1285, 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 
(Springtime), Stempelinkt: 
VersaMagic: GD-60 (tea leaves) 
en GD-78 (Aegean blue), 

Memento MD-607 (nautical blue), Kaartenkarton: zachtgeel, 
Crystal drops: 680N (duck egg blue)

Extra nodig voor deze kaart: 
Creatables: LR0709 (Picture 
frames), LR0710 (Beterschap), 
LR0692 (Anja’s Square XL), 
LR0571 (Anja’s Vertical folding 
die-Square), Pretty Papers 
dessinpapier-bloc: PK7060 
(Honeymoon), Knipvel: 
EWK1285, Stempelinkt: 
VersaMagic GD-81 (Niagara 
mist) en GD-76 (malted 

mauve), Memento: MD-301 (rhubarb stalk) en MD-704 new 
sprout), Kaartenkarton: wit, Crystal drops: 689N (Moroccan red)

Stans de borduurgaatjes uit bruin karton en borduur volgens 
patroon. Knip het werkstuk op de maat van de lijst. Stans en 
embos een hagelwitte lijst.
Op internet vind je afbeeldingen van de echte zonnebloemen 
van Van Gogh, laat je voor het kleurgebruik daardoor inspireren.
Stans de tekst uit matgoud.
De afmeting van de dubbele kaart is 12,5 x 16,5 cm.

Meer borduurpatronen kunnen worden gevonden op:
www.mariannedesign.nl/downloads

Neem een gele kaart en stans en embos de folding die. Vouw de 
kaart in model. Plak dessinpapier achter de voorzijde. 
Stans en embos het picture frame uit dessinpapier en plak het 
plaatje er achter. Stans de tekst 3x uit dessinpapier en plak ze 
op elkaar. Bewerk de bloemen met inkt en een vleugje glitter. 
Plak alles op en zet stipjes, laat deze goed drogen.

Snijd een dubbele witte kaart van 14,5 x 14,5 cm en leg de 
vierkante omklapmal (LR0571) aan de linkerbinnenzijde met de 
snijrand rechts. Stans de mal uit en vouw de kaart in model. 
Stans en embos het picture frame uit effen dessinpapier 
(achterkant) en plak het plaatje er achter. 
Stans en bewerk de bloemen. Stans en embos met de 
grootste mal een vierkant uit dessinpapier en plak dit aan de 
rechterbinnenzijde. Voor de achterkant: stans het picture frame 
uit dessinpapier en de Beterschapstekst uit wit. 
Werk alles af, zet stipjes en breng glitter aan.



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables:LR0571 (Anja’s 
Vertical folding die-Square), 
Craftables: CR1539 (Punch 
die-Lucky, lieveheersbeestje 
gebruikt), CR1538 (Slimline 
banners), Stempelinkt 
Memento: MD-805 (toffee 
crunch), MD-707 (bamboo 
leaves), Knipvel: EWK1284, 
Pretty Papers dessinpapier 
A4-bloc, dubbelzijdig: PK9174 
(Springtime), Kaartenkarton: 
zachtgroen, Crystal drops: 652N 
(gloss-buttermilk) 

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels Colorful Silhouettes: 
CS1081 (Basic squares), 
CS1083 (Floral beauty), 
Art stamps: MM1639 
(Summertime), Tekststempels: 
CS1049 (Handgeschreven-Van 
Harte), Stempelinkt Memento 
dew drops: angel pink, grape 
jelly, lulu lavender, sweet 
plum

Extra nodig voor deze kaart:
Stempels Colourful Silhouette: 
CS1082 (Basic rectangles), 
CS1084 (Wildflowers), CS1065 
(Opkikkers by Marleen), 
Texture stamps: MM1628 
(Crackles), Stempelinkt 
Memento dew drops: desert 
sand, peanut brittle, toffee 
crunch, rich cocoa

Snijd een dubbele kaart van 20,9 x 9,8 cm. Leg de vierkante 
omklapmal op de linkerbinnenzijde met de snijrand rechts. Stans 
en vouw de kaart. Ril de vouwlijnen iets verder door.
Stans met de lange mal met boogjes, het dessinpapier 3x uit 
(1x voor de achterkant, 1x voor rechterbinnenzijde en een 
gedeelte voor de linkervoorflap). Stans en embos het vierkant en 
de daaropvolgende mal tegelijk uit en plak de gele bloem hier 
achter. Stans en bewerk de bloemen. Maak het lieveheersbeestje 
en werk de kaart verder af. Zet stipjes en breng een vleugje 
glitter aan op de bloemen, bladeren en de lieveheersbeestjes.

Neem stempelpapier van 12,5 x 12,5 cm en stempel drie 
vierkantjes in verschillende tinten paars een klein beetje over 
elkaar heen. 
Stempel de silhouetbloem en tekst met een iets donkerder 
tint paars. Stempel met de gebruikte kleuren en de Art stamp 
eventueel nog wat streepjes in de vierkantjes.
Plak de bestempelde kaart op een donkerpaarse van 13 x 13 cm 
en een witte dubbele kaart van 14 x 14 cm.

Snijd stempelpapier van 11,5 x 14 cm en stempel er drie 
rechthoekjes op met drie verschillende kleuren bruine inkt. 
Stempel eerst de grootste in het midden en dan links en rechts 
met lichtere kleuren en een iets kleiner rechthoekje een klein 
stukje over de grote rechthoek heen. 
Stempel daarna de silhouettakjes met de donkerste kleur bruin.
Als de stempel iets te lang is, plak dan onder dat rechthoekje 
eerst masking tape of een Post-it velletje. 
Stempel de tekst ook met de donkerste inkt. Stempel met een 
lichte tint en de texture stamp hier en daar nog wat crackles. 
Span twee dunne touwtjes over de kaart en plak ze aan de 
achterzijde vast. Plak in het midden een dubbel strikje van 
hetzelfde touw. 
Plak de bestempelde kaart eerst op donkerbruin karton van 12 x 
14,5 cm en daarna op een dubbele kraftkaart van 12,5 x 15 cm.

Door Anja Zom
anjazomkaartenblog.blogspot.nl 

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans-en embosapparaat, Stampmaster advanced: LR0029, Stempelpapier: wit, Masking tape of Post-it velletjes 



Extra nodig voor deze kaart:
Stempels Colorful 
Silhouettes: CS1082 (Basic 
rectangles), CS1083 (Floral 
beauty), Tekststempels: 
CS1052 (Handgeschreven-
Congratulations), Texture 
stamps: MM1627 (Script), 
Stempelinkt Memento dew 
drops: bamboo leaves, new 
sprout, pistachio

Extra nodig voor deze kaart:
Craftables: CR1537 (Slimline 
frames), CR1538 (Slimeline 
banners), Stempels Colorful 
Silhouettes: CS1081 
(Basic Squares), CS1084 
(Wildflowers), Tekststempels: 
CS1063 (Handgeschreven-
Groetjes), Texture stamps: 
MM1628 (Crackles), 
Stempelinkt Memento dew 
drops: cantaloupe, tangelo
 

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1348 (Eline’s 
Hoera), COL1367 (Box of 
Chocolates), Creatables: 
LR0341 (Mini Cake & Cupcake), 
Distressinkt: cracked pistachio, 
festive berries, spun sugar, 
worn lipstick, Stempelinkt: 
emerald isle (Ink the Stamp 
Market), Kaartenkarton: groen, 
Kwastje, Pailletten, Washitape

Snijd stempelpapier van 10 x 14,5 cm en stempel op 1,5 cm 
vanaf de linker lange kant de langste rechthoek met drie kleuren 
groen. Dep op de stempel de donkerste groene inkt onderaan, 
en in het midden, een beetje over de donkere kleur heen, de 
middelste groene en bovenaan de lichtste kleur. 
Wellicht moet dit een paar keer herhaald worden, zorg voor een 
vloeiend kleurverloop. Plak de kaart met masking tape of Post-
it velletjes af aan de brede witte kant van de kaart langs de 
gestempelde rand. Stempel vervolgens de tekst van de texture 
stamp een paar keer met de donkerste groene inkt. Verwijder het 
afdekpapier en stempel de roos precies half op de rand en half 
op de witte kaart. Herhaal het stempelen een paar keer om een 
mooie volle afdruk te krijgen. Stempel rechtsonder een tekst in 
dezelfde kleur als de roos. Plak de bestempelde kaart op groen 
karton van 10,5 x 15 cm en dan op een dubbele witte kaart van 
11 x 15,5 cm. 

Stans de grote rechthoek met stiksteekjes uit stempelpapier en 
stempel er met behulp van de stampmaster drie vierkantjes op. 
Stempel eerst het middelste en daarna de andere twee. 
Plak masking tape of Post-it velletjes rondom het bovenste 
vierkantje en druk er met een andere kleur inkt de texture stamp 
crackles op af. Herhaal dit bij de andere twee. 
Stempel met dezelfde kleur inkt als van de crackles de 
silhouetbloem en tekst over de vierkantjes heen. 
Leg twee oranje touwtjes bovenlangs over de kaart en plak ze 
aan de achterzijde vast. Maak een dubbel strikje en plak ze op. 
(Wit koord kan met een Copic marker gekleurd worden.)
Stans de grote rechthoek uit geel karton. Snijd van de korte kant 
van een A4-vel oranje karton 10 cm af en vouw het vel dubbel.

Snijd uit fluweelpapier een dubbele kaart van 10 x 21 cm en 
plak er groen karton van 20,5 x 9,5 cm op. Snijd fluweelkarton 
van 20 x 9 cm. 
Stans de verschillende snijmallen uit fluweelkarton en kleur ze 
met distressinkt en een blendingtool. Maak een leuke compositie 
met de doos, cupcakes en uitgestanste tekst, maar plak ze nog 
niet op de kaart. Bepaal eerst waar de teksten moeten komen en 
stempel deze vervolgens op het fluweelkarton. Plak de teksten 
af met washitape en breng spetters aan met een kwastje en 
distressinkt verdund met water. Laat goed drogen. 
Plak alles op het fluweelkarton en vervolgens op de basiskaart. 
Werk de kaart af met enkele pailletten. 

Door Rianne Smal
instagram.com/smalrianne

Materialen gebruikt voor alle kaarten:
Stans- en embosapparaat, Fluweelpapier: wit, Blendingtool 



Extra nodig voor deze kaart:
Creatables: LR0341 (Mini 
Cake & Cupcake), LR0625 
(Van Harte & Ballon 25th 
Anniversary), Craftstencil: 
PS8024 (Clouds & Sunburst), 
Distressinkt: cracked pistachio, 
spun sugar, worn lipstick, 
Glitterkarton/Sneeuwpapier, 
Holografisch karton, Pailletten

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1349 (Eline’s 
Birthday), Creatables: LR0625 
(Van Harte & Ballon 25th 
Anniversary), Distressinkt: 
festive berries, mustard seed, 
ripe persimmon, salty ocean, 
twisted citron, Stempelinkt: 
Versafine onyx black, 
Kaartenkarton: zwart, Kwastje, 
Mica, Schudmateriaal

Extra nodig voor deze kaart:
Collectables: COL1378 
(Balloons), Creatables: LR0626 
(Congrats & Balloon 25th 
Anniversary), Craftstencil: 
PS8024 (Clouds & Sunburst), 
Distressinkt: festive berries, 
picked raspberry, salty 
ocean, squeezed lemonade, 
twisted citron, wilted violet, 
Stempelinkt: Versafine onyx 
black Kaartenkarton: zwart 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 11 x 15 cm en 
plak er wit fluweelkarton van 10,5 x 14,5 cm op. 
Snijd fluweelkarton van 9,5 x 13,5 cm en bewerk het met een 
stencil, verschillende kleuren distressinkt en een blendingtool. 
Stans de cake uit fluweelkarton en de ballonnen en tekst uit 
glitterkarton en holografisch karton. 
Plak de laagjes volgens voorbeeld op de kaart en werk af met 
pailletten. 

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 15 x 11 cm en 
plak er zwart karton van 14,5 x 10,5 cm op.
Snijd fluweelkarton van 13,5 x 9,5 cm en bewerk het met 
verschillende kleuren distressinkt en een blendingtool en breng 
met water en een kwastje spetters aan. Laat goed drogen. 
Stans de tekstmal 3x uit zwart karton en plak ze op elkaar. 
Stans de hartvormige ballon 3x uit het gekleurde fluweelkarton 
en stempel de tekst. Plak op de achterkant van het gekleurde 
karton een strook mica, zodat de hartjes zijn afgedekt. Plak 
3D-foamtape aan de achterkant, zodat alleen de hartjes nog 
open zijn. Doe hier het schudmateriaal in en maak dicht met wit 
fluweelkarton. Het schudmateriaal blijft zo achter de hartjes. 
Plak het geheel op de basiskaart en werk de kaart af met een 
tekst.

Snijd uit fluweelkarton een dubbele kaart van 11 x 15 cm en 
plak er zwart karton van 10,5 x 14,5 cm op.
Snijd fluweelkarton van 9,5 x 13,5 cm en bewerk het met een 
stencil en distressinkt. 
Stans de ballonnen uit fluweelkarton en bewerk ze met 
verschillende kleuren distressinkt en een blendingtool. Stans 
de tekst 3x uit zwart karton en plak ze op elkaar. Maak een 
leuke compositie met de ballonnen, maar plak ze nog niet 
vast. Stempel eerst de touwtjes van de ballonnen met zwarte 
inkt. Plak de ballonnen en de tekst op het fluweelkarton en 
vervolgens op de basiskaart. 
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