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Maskeertechniek
Wilga van ‘t Zelfde
mypaperpasion.blogspot.nl

1 Wat heb je allemaal nodig 2 Stempel de afbeeldingen op 
een Post-it

3 Knip ze netjes uit

4 Stempel de afbeelding die helemaal 
vooraan staat als eerste

5 Maskeer de stempel met de uitgeknipte 
afbeelding

6 Stempel daar de afbeelding van Daisy en 
haar vriendinnetje overheen

7 Maskeer de afbeelding



8 De bloemen aan weerskanten kun je 
zonder masker stempelen

9 Maskeer alle afbeeldingen zorgvuldig als je 
de bomen stempelt

10 Resultaat tot nu toe 

11 Stempel nog een zonnetje 12 Verwijder nu alle maskers

13 Klaar om in te kleuren.
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Kaart 1: 14,8 x 15 cm

Werkwijze: 
1. Vouwwijze kaart: Snijd een strook van taupe 14,8 x 29,7cm (= 
hele breedte A4). En ril de vouwen op 15cm, 16cm en 27,7cm. Er 
blijft 2 cm. Vouw deze 2cm naar binnen en zet het vast. De achter-
kant is 15cm breed, de voorkant van de kaart is 11,7cm breed.
Snijd van bruin dessinpapier 14,4 x 14,5cm en plak dit volgens 
voorbeeld op taupe vast. Snijd een strook van taupe 14,8 x 2,9cm. 
Zet het organza lint (dennentak) aan de achterkant van de strook 
vast.

2.  Snijd een strook van lichtgrijs 20 x 14,3cm breed (20 cm = ruim 
gemeten). Zet de mal met verwijderbaar tape aan de bovenkant 
vast en stans/embos deze met de machine. Snijd de onderkant 
op 14,7cm vanaf het midden van het patroon gemeten aan de 
onderkant recht af. Draai nu het papier volgens foto met aan de 
linkerkant het patroon.
Snijd een strook van hagelwit 20 x 13,8cm breed (20 cm is ruim 
gemeten. De exacte maat is straks vanaf het midden van het 
patroon naar de onderkant toe 16,1cm). Zet de mal met verwij-
derbaar tape aan de bovenkant vast en stans/embos deze met de 
machine. Ril en vouw gelijk aansluitend van het blaadjes patroon 
en maak naar 1 cm weer een vouw. Snijd de onderkant op 11,8cm 
vanaf de vouw gemeten recht af. Draai nu het papier volgens foto 
met aan de linkerkant het naar boven gevouwen patroon. Zet 
hagelwit rechts aansluitend op lichtgrijs vast. Snijd van ster dessin 
13,8 x 11,8cm en plak het vast op hagelwit. 
Snijd van rood dessinpapier (PK9151) 14,8 x 7cm. Plak het kant 
aan de linker kant achter rood dessin vast. Zet de taupe kleurige 
strook met  lint volgens voorbeeld vast op rood dessin. Plak het 
plaatje volgens voorbeeld vast. Werk de kaart af met takjes, een 
poinsettia en parels. 

Suggestie: Werk de achterkant af met een mooie afdekstrook 
met sierrand. Te gebruiken om iets in te stoppen. Een label met 
tekst…..of iets anders…

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 10 cm hoog 
en 5 cm breed.



Werkwijze: 
1. Vouwwijze kaart: Snijd een strook van Red Laquer 15,5 x 29 
cm. Vouw dubbel en weer open. Maak op de bovenvouw aan 
weerskanten een snede van 3,5 cm. Maak aan weerskanten van 
de voorkant van de kaart op 3,5 cm een rillijn en vouw de beide 
zijkanten naar binnen toe. Zet 2 stukjes rood satijn lint vast vol-
gens voorbeeld. Dit zorgt ervoor dat de kaart straks stevig blijft 
staan op gladde ondergronden. Plak de zijkanten aan de binnen-
kant vast. 
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Kaart 2: 14,5 x 15,5 cm

Snijd van blauw dessinpapier 
13,7 x 15 cm. Zet het aan de bin-
nenkant achter volgens voor-
beeld vast. Zet de kaart rechtop 
neer. Plak het rode lint (me t een 
opening aan de onderkant van 
3,5cm) aan de achterkant van de 
kaart vast. Afwerking lint achter-
kant: Snijd een strook van Red 
Laquer 7 x 15,5cm. Zet de mal 
met verwijderbaar tape aan de 
bovenkant vast en stans/embos 
deze met de machine. Plak het volgens voorbeeld (zie foto achter-
kant kaart) onderaan, aan de achterkant vast. Midden openlaten, 
zodat er iets ingestopt kan worden.

2.  Snijd van blauw dessinpapier 14 x 7,8 cm. Snijd een strook van 
pearlwhite 16 hoog x 15 cm breed. Leg het papier in de lengte 
neer. Zet de mal met verwijderbaar tape aan de bovenkant vast 
en stans/embos deze met de machine. Tip voor het meten van het 
patroon aan andere kant. Leg het blauwe dessinpapier aanslui-
tend van het patroon. Zet de mal aan de overkant met verwijder-
bare tape vast. Haal het blauwe dessinpapier eraf en stans/embos 
pearlwhite (voor de helft)  door de machine. 
Neem een vel rood dessinpapier uit het blok. Leg het papier weer 
in de lengte neer en zet de mal met verwijderbaar tape aan de 
bovenkant vast en stans/embos deze met de machine. 
2b. Leg het pearlwhite patroon op rood dessin. Zet de mal aan de 
overkant met verwijderbare tape op rood vast. Haal pearlwhite 
eraf en stans/embos rood dessin (voor de helft)  door de machine.
2c. Snijd de onder- en bovenkanten bij. Rood dessin is 14,5 cm 
hoog, blauw dessin en pearlwhite zijn alle twee 14cm hoog.
De breedte maten vanuit het midden gerekend van embossings-
patroon is bij rood dessin 16,5cm en pearlwhite is 14,5cm breed.

Stans/embos de ovaal, met 2 mallen tegelijk (buitenrand en ring) 
uit Pearlwhite. Het midden is nu open. Plak het plaatje achter de 
opening. Leg de mal (LR0485) op de achterkant van wolkengrijs. 
Trek de omtrek om met potlood en snijd/knip uit. Plak wolkengrijs 
met 3D-kit achter pearlwhite vast. Laat het drogen.
Werk de kaart af met lint, takjes, een poinsettia en parels. 



Kaart 3: 18,5 x 14 cm

Werkwijze: 
1. Snijd een strook van blauw 13 x 29,7cm (= hele breedte A4). 
Vouw dubbel. De vouw komt boven. 
Voor: Snijd een hagelwitte strook van 21 (dit is de korte kant van 
een A4 = ruim gemeten) x 14cm. Zet de mal met verwijderbaar 
tape aan de bovenkant vast en stans/embos deze met de machine. 
Draai het papier. Het embossingspatroon komt onderaan.
Ril en maak 2 vouwen aan de onderkant. De hoogte van de 
onderrand (in het midden van de punt gemeten) is 4,5cm hoog. 
Maak na 1 cm weer een vouw. Snijd hagelwit op een hoogte 
van 15 cm aan de bovenkant horizontaal recht af. Snijd voor de 
onderrand sterdessin op maat 1,2 x 14cm. Wacht met vastzetten. 
Want onder de strook wordt later nog lint geplakt. Schuif hagel-
wit tussen de dubbele blauwe kaart. 
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2. Plak de voorkant van de dubbele blauwe kaart op wit vast. 
Snijd voor de achterkant een hagelwitte strook van 21 x 14cm 
(de hoogte is ruim gemeten. Deze wordt later bij gesneden). Zet 
de mal met verwijderbaar tape aan de bovenkant vast en stans/
embos deze met de machine. Snijd hagelwit op 18,5cm hoogte 
(vanuit het midden gerekend) aan de onderkant horizontaal recht 
af. 

3. Schuif de (midden) vouw van de dubbele blauwe kaart boven-
aan onder de witte blaadjes. Zet de kaart rechtop neer en duw de 
achterkant van de dubbele blauwe kaart tegen hagelwit aan en 
zet het volgens voorbeeld vast.



4. Plak het vierkante plaatje op blauw vast.
Snijd tweemaal een strook van hagelwit 6 x 14cm. Zet de mal bo-
venaan vast  en stans/embos deze met de machine. Snijd hagelwit 
op 4,7cm hoogte (vanuit het midden gerekend) aan de onderkant 
horizontaal recht af.  Draai het patroon nu volgens voorbeeld 
foto. Snijd twee stroken van ster dessin 14 x 1,3cm. Zet ster dessin 
op hagelwit vast. Plak aan weerskanten aan de achterkant wit 
broderie kant vast. Zet hagelwit met 3D kit aan weerkanten van 
het plaatje vast. Neem het ronde plaatje uit het knipvel. Stans/
embos de kleine cirkel (LR0141) twee keer uit hagelwit. Zet het 
 plaatje op 1 cirkel vast. Plak de andere cirkel voor de helft aan de 
achterkant vast. Laat de onderkant open. Schuif de onderkant van 
de witte cirkel over de onderrand van de kaart heen en zet deze 
vast. 
Neem een lang stuk lint en zet deze op de witte onderrand vast. 
Laat het aan weerkanten uitsteken. Zet het sterrendessin op de 
onderrand vast. Sla het lint om de voorkant van de kaart heen en 
zet deze aan de achter vast. Het lint zorgt er voor dat de onder-
rand mooi op zijn plaats blijft zitten.

Werk de kaart af met boompjes, takjes, blaadjes, een poinsettia 
en parels.
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