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Kaart 1
Volg de algem ene beschrijving en stans de box cards uit lichtbruin 
karton. Stans de dieren uit anjerwit, lichtbruin, nootbruin, lichtro-
ze, ravenzwart, kraft en dessinpapier, de bladeren uit lichtgroen, 
grasgroen en legergroen, het gras uit grasgroen, de takken 5x en 
de berkenbomen 4x uit lichtbruin en nootbruin en de padden-
stoelen uit anjerwit en kerstrood. Embos de paddenstoelen. Snijd 
de rode paddenstoelen langs de rand van het hoed af en plak 
ze op de anjerwitte paddenstoelen. Maak de geëmboste rode 
stippen wit met een witte gelpen. Embos de berkenbomen en be-
werk ze met vintage photo, terwijl zij nog in de mal zitten. Maak 
de mal schoon met een doekje. Stans het vogeltje uit hagelwit en 
embos het met behulp van het embossingmatje. Bewerk het vo-
geltje met de distresstool en distressinkt walnut stain en vintage 
photo. Maak met een zwarte pen een oogje en zet streepjes op 
de vleugel en staart. Breng een kleine glinstering aan in het oogje 
met een witte gelpen. Plak de dieren in elkaar. Bewerk ze met 
een witte gelpen en de wangen met een donkerroze potlood. 
Zet met een witte gelpen drie witte stipjes op elke wang. Plak 
de teckel in spiegelbeeld in elkaar. Plaats op de staarten van de 
eekhoorns hier en daar streepjes met de goudkleurige en zwarte 
pen. Teken langs de rug van de staartjes een paar streepjes met 
een witte gelpen. Bewerk de bladeren met de distresstool en dis-
tressinkt fi red brick, peeled paint, spiced marmalade en mustard 
seed. Plak de bladeren op de takken. Plaats aan de onderkant 
op elk tussenstuk een grasrand. Plaats aan weerszijden van het 
eerste tussenstuk de nootbruine berkenbomen. Plak de wortels 
vast aan het onderste tussenstuk en de top aan het bovenste tus-
senstuk. Plaats de lichtbruine berkenbomen iets dichter bij elkaar 
op het tweede tussenstuk. Zet het vogeltje in de rechterberken-
boom. Plaats een paddenstoel en wat bladeren op het derde 
tussenstuk. Plaats op het derde tussenstuk aan de bovenkant een 
tak met wat bladeren, de eekhoorns en twee eikeltjes. Plaats de 
andere gestanste fi guren volgens voorbeeld.

Kaart 2:
Volg de algemene beschrijving en stans de box cards uit lichtroze. 
Stans het vaantje uit purper, de letters uit hagelwit, de kikker uit 
grasgroen en ravenzwart, de bloemen uit lichtgeel en purper, 
de wolken uit sneeuwpapier, het kasteel uit hagelwit, anjerwit, 
roze, felroze, de deur uit lichtbruin en de ramen uit dessinpapier, 
de paarden uit hagelwit, anjerwit, Metallic turquoise, turkoois, 
lichtbruin, donkerbruin, felroze, purper en ravenzwart. Stans de 
kersen en de appels uit Metallic pearlwhite en bewerk ze met 
markers in de genoemde kleuren. Plaats accenten met een witte 
gelpen. Plak de dieren in elkaar en bewerk ze met een witte 
gelpen. Bewerk de wangen met een donkerroze potlood. Plaats 
met een witte gelpen drie stipjes op elke wang en accenten op de 
dieren. 
Embos het dak, de deur en de bloemen. Bewerk de deur en de 
gele bloemenknopjes met de distresstool en distressinkt vintage 
photo, het dak met de Memento inkt en de roze bloemenknop-
jes met Versa Color, terwijl ze nog in de mal zitten. Maak de mal 
schoon met een vochtig doekje. Teken nerven in de bladeren 
met een witte gelpen. Plak ze op de takken. Plak met foamtape/-
blokjes het kasteel, de wolken en twee takken met bladeren op 
het dessinpapier van de achterkant van de box card. Plak op elk 
tussenstuk aan de onderkant een grasrand. Plak het paard met 
wat lijm op het eerste tussenstuk, plak een appel in zijn mond. 
Plak met wat lijm het hek op het tweede tussenstuk en plak hier 
een kers op. Plak wat kersen en appels in het gras op het derde 
tussenstuk. Plak twee takken op het tweede en derde tussenstuk 
aan de bovenkant. Hang er hier en daar wat kersen en appels 
aan. Plak de eenhoorn met een stukje foamtape aan de voorkant 
op het frame. Plak de kikker, een tak, de bloemen, de letters en 
het vaantje volgens voorbeeld op de kaart. 



Kaart 3:
Volg de algemene beschrijving en stans de box cards uit ha-
gelwit. Stans de sneeuwdelen uit sneeuwpapier, de kerstman 
uit zalmroze, rood, ravenzwart, goudkleurig spiegelkarton en 
sneeuwpapier, het rendier uit lichtbruin, nootbruin, donkerbruin 
en ravenzwart, de beren uit anjerwit, hagelwit en ravenzwart, de 
sjaaltjes uit donkergroen en grasgroen, de vaantjes uit grasgroen, 
de takken en de eikeltjes uit nootbruin, de letters uit hagelwit, 
de gestikte randen 2x uit hagelwit en 1x uit sneeuwpapier en de 
ijspegels uit anjerwit. Plak de kerstman en de dieren in elkaar. 
Bewerk ze met een witte gelpen. Bewerk de wangen met een 
donkerroze potlood. Maak met een witte gelpen drie stipjes op 
elke wang en accenten op de dieren en de kerstman. Teken een 
broek met een zwarte pen. Embos de dennenappels en bewerk 
ze met de Memento inkt, terwijl ze nog in de mal zitten. Maak 
de mal schoon met een vochtig doekje. Embos ook de ijspegels en 
bewerk ze met glitterlijm. Plak de randen verschillend in hoogte 
op de drie tussenstukken aan de onderkant. Plaats op het derde 
tussenstuk de rand uit sneeuwpapier. Plaats de kerstman in het 
midden op het tweede tussenstuk. Plak zijn benen met wat lijn 
aan het tussenstuk aan de onderkant en zijn muts aan het tussen-
stuk aan de bovenkant. Plak sneeuw op de takken. Plaats de tak-
ken op het derde tussenstuk aan de bovenkant. Werk de kaart af.
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