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scrap   cards   stamps   home deco
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KOOPZONDAG! 

zondag 4 oktober 

11.00 tot 16.00 uur

 
Naast alle bekende producten en materialen kun je NU voortaan ook bij ons terecht voor de leukste 

home decoratie-  & kado ideeën.
 

Paper & Pictures - Amersfoortseweg 1
3941 EJ  Doorn - 0343-477477

www.paperandpictures.nl - info@paperandpictures.nl

In onze winkel zit ook een fantastische workshop ruimte! 

Tijdens de KOOPZONDAG op 4 oktober a.s. 
zijn er leuke demonstraties met nieuwe 
materialen en technieken.

Kom ook langs tijdens het  
“World Card Making Weekend”. 
Je kunt 6 verschillende kaarten maken, die je 
gaat verzamelen in een transparante hoes.

World Card Making Weekend 
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 OKTOBER

Cards en gifts.

Nog heel even geduld, maar medio 
november verschijnt ons nieuwe boek:

Natuurlijk te koop bij de (web)winkel van Paper & Pictures. 
Hou voor meer info de website in de gaten.

“het leukste cadeautje voor de feestdagen”
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Maat hart: 15 x 14cm

From The Heart. Teken een hart  van 15 x 14 cm uit het card-
stock (2x) en snij deze uit. Snij de hartvorm ongeveer een halve 
cm kleiner uit dessinpapier (3x) en stik de randjes door, met 
de hand of op de machine. Snij het kleine hart ook een keer uit 
cardstock en een beetje kleiner uit dessinpapier en stik de laatste 
ook even door. Plak op het voorste hart een stuk kant langs het 
randje. Maak nu de twee grote harten aan elkaar vast door een 
strookje cardstock te vouwen in een dal en twee bergvouwen 
(harmonica), plak het aan de binnenkant vast en plak daar de 
harten uit het dessinpapier overheen. Werk het hart verder af 
met de afdrukjes, het kant, de bloemetjes en verdere versiersels 
naar keuze. 

REALISATIE: INGE VEER 

Birthday
    wishes Materialen

BAZZILL BASICS CARDSTOCK CRèME | ELINE’S VIN-
TAGE BLOCK DESSINPAPIER | MAGNOLIA STEMPELS 
| DAISy BUCKET CLEAR STAMP “SWIRL” | STAM-
PENDOUS CLEAR STAMP TEKST | DISTRESS INKT | 
BRUSHMARKERS | KANT | PIN | PRIMA MARKETING 
BLOEMEN | ROOSJE | MCGILL TAKJESPONS | BEDELTJE 

Afgelopen weken waren in Nederland vakantie weken. Zo ook 

voor mij. En ik heb mijn vakantie gecombineerd met de CHA 

beurs afgelopen Juli in Orlando.

Wat waren er op de beurs weer een boel leuke producten 

te koop! En tegenwoordig kijk ik met een scrapneus EN een 

kaartenneus. Gevolg... nog veel meer gekocht dan de beurs 

ervoor! En geloof me, terwijl de mussen in Florida dood uit 

de dakgoot rollen van de warmte, koop je met een gemak de 

mooiste kerstlijnen in!

Die nieuwe producten rollen de komende weken allemaal de 

winkel binnen. Maar voordat ik op vakantie ging en naar de 

beurs natuurlijk, hebben we deze cards only gefotografeerd. 

Ja, zelfs al met een aantal nieuwe producten voor kerst die nu 

net in de winkel binnen zijn. Het gevolg voor dit nummer? lek-

kere zomerse frisse kaarten en kerstkaarten! En alles wat daar 

tussen zit: leuke kaarten, verrassende kaarten, nostalgische 

kaarten, jongenskaarten, strakke kaarten, eigenlijk teveel om 

op te noemen. Gewoon een nummer vol “met van alles en nog 

wat”. Vanaf dit nummer een “stempeltechnieken pagina”. We 

hebben Nina Janssen gevraagd om voor de komende nummers 

eens wat stempeltechnieken en aanverwante leuke ideeën en 

producten te gebruiken en uit te werken. In dit nummer alles 

over craquelé!

Genoeg geschreven, lekker bladeren in deze Cards Only en 

kaarten maken!

          Truike Bron
Oja: Ons volgende nummer, Cards Only 10 zal onze 

“kerstspecial” worden! Die wil je zeker niet missen!
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REALISATIE: JEANET TIEMESSEN

Maat voorkant kaart: 15 x 7,5 cm

<-- Een Fijne Dag. Snij een stuk wit cardstock 
van 15 x 15 cm en vouw deze dubbel. Snij 
dessinpapier van 14,5 x 7 cm en plak dit op 
de kaart. Knip een steeltje met blaadjes uit tot 
ongeveer 12 cm hoogte en plak dit met foam 
tape op de kaart. Knip een vogeltje uit het 
dessinpapier en plak ook deze verhoogd op 
de kaart. Maak een gaatje aan de rechterkant 
van de kaart, ongeveer op de helft. Knoop 
er een lintje door en steek met een pin een 
labeltje aan het lint. Plak een tekststicker aan 
de binnenkant van de kaart.

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm.

Just For You. Snij een strook wit cardstock van 25 x 10 cm, ril deze op 10 cm en vouw de kaart op de rillijn. Snij geruit 
dessinpapier van 9,5 x 9,5 cm en plak dit op de voorkant van de kaart. Knip een steeltje met twee blaadjes uit het des-
sinpapier en plak dit met foam tape op de voorkant van de kaart. Knip een bloem uit het dessinpapier, steek een brad 
door twee bijpassende bloemen en bevestig dit op de bloem. Plak nu de hele bloem met foam tape op de kaart, net 
boven de steel. Snij een stukje van 14,5 x 9,5 cm uit het dessinpapier met vogeltjes en wolken. Schrijf of stempel de tekst 
op de kaart, vlakbij een vogelbekje. Plak een tekststicker aan de binnenkant van de kaart.

Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT 
| BOBUNNy CARDSTOCK GROEN | LUxE DESIGNS DES-
SINPAPIER EN STICKERS “ECOLOGy” | BRADS | BLOEMEN | 
SCRAPPER’S FLOSS | LINT | PIN 

Maat voorkant kaart: 10 x 10 cm.

--> A Little Birdie Told Me… Snij een strook 
groen cardstock van 20 x 10 cm en vouw deze 
dubbel. Snij gestippeld dessinpapier van 9,5 
x 9,5 cm en plak dit op de kaart. Knip uit het 
dessinpapier een deel van een tak met vogel-
tje en plak deze met foam tape op de kaart. 
Geeft de vogel een knoop als oogje. Haal door 
elk bloemetje een brad, knip de uiteinden 
eventueel iets af, en plak de bloemetjes met 
een glue dot op de takken. Plak rechts boven-
aan een knoop met een tekstlabeltje. Plak een 
tekststicker aan de binnenkant van de kaart. 

Knippen 
   uit dessinpapier
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NESTABILITIES LABELS FOUR EN SCALLOPED CIRCLES LARGE | FISKARS RANDPONS | PLAATJE VAN INTERNET 

Maat voorkant kaart: 15,5 x 5 cm

<-- Everyday Memories. Snij een kaart uit het crème 
cardstock van 15,5 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij van 
het bruine dessinpapier met stippels een iets kleiner stukje 
en bewerk de hoeken met de hoekpons. Doe dit ook met 
een weer iets kleiner stuk uit het Basic Grey papier. Plak de 
bruine kaart op de kaart gevolgd door de roze kaart, echter 
zet deze met foam tape vast. Hierop komt een stukje jute 
band. Snij een rechthoek uit het roze cardstock, bewerk de 
hoeken en maak tevens wat afdrukjes met de swirl stempel 
erop. Plak er een tekst op en plak het roze kaartje dan met 
een stukje foam tape op de kaart. Steek een brad met een 
afbeelding door de kleinste geschulpte cirkel en zet deze 
met foam tape op de kaart vast. Draai er als laatste nog een 
stukje vliegertouw omheen.

Maat voorkant kaart: 21 x 10,5 cm

---> Today. Snij een kaart van 21 x 21 cm, vouw deze dubbel, beïnkt de randjes 
en maak er afdrukken op met de swirl stempel. Snij een kaart van 24 x 11 cm 
uit het dessinpapier, pons aan beide lange zijden een sierrand en ook aan een 
van de korte zijden, voor de sluiting. Snij op 1,5 cm vanaf de korte geponste 
rand een verticale opening van ongeveer 2 cm om het organzalint doorheen 
te kunnen halen. Maak met de Nestabilities twee ovalen, eentje van cardstock 
en eentje van het roze papier, beïnkt ze en plak ze op de kaart. Maak met 
touw twee strikken en bevestig hier omheen een roos door het steeltje om 
het midden van de strikken te draaien. Zet het geheel op de kaart vast. Rimpel 
een klein stukje ecru kant en plak deze achter het plaatje of foto vast. Plak het 
plaatje op de kaart en bevestig er een roosje op, voeg ook wat kant toe aan de 
onderkant van de kaart. Zet als laatste de sluitband met foam tape op de kaart 
vast, sla het organzalint om de band, haal het door de opening naar boven en 
sluit de kaart met een strik.

Maat voorkant kaart: 21 x 10,5 cm

-->  The Good Stuff. Snij van het blauwe 
cardstock een kaart van 21 x 21 cm en 
vouw deze dubbel. Snij een roze kaart 
van 20 x 9,5 cm en pons de hoeken met 
de hoekpons. Beïnkt de randen en zet 
ook hier en daar een afdruk met de 
swirl stempel. Maak met de randpons 
een sierrand van het dessinpapier, 
beïnkt deze en knip de rand dan in drie 
stukken. Plak het langste stuk achter 
de roze kaart. Plak jute band over de 
lengte van de blauwe kaart en plak 
hierop de roze kaart. Bevestig het kant 
en de twee korte stukjes van de sier-
rand op de kaart en voeg het beïnkte 
stukje muziekpapier toe. Zet de beïnkte, 
geschulpte vorm vast op de kaart met 
daar bovenop het plaatje. Maak de kaart 
af met de poëzieplaatjes en de tekst.

BAZZILL BASICS CARDSTOCK CRèME EN ROZE | BASIC 
GREy DESSINPAPIER “PERHAPS” | DESSINPAPIER ROZE 
MET LILA STIPPEN | IMAGINATIONS TRANSPARANTE 
TEKST | ECRU KANT | ROZE ORGANZALINT |ROOSJES | 
VLIEGERTOUW | FISKARS RANDPONS | SPELLBINDERS 
NESTABILITIES LABELS FOUR | INKADINKADO STEMPEL 
NR 96129.J | PLAATJE VAN INTERNET

BAZZILL BASICS CARDSTOCK CRèME, BLAUW EN ROZE | BASIC GREy DESSINPAPIER “PERHAPS” | MU-
ZIEKPAPIER | IMAGINATIONS TRANSPARANTE TEKSTSTICKERS | INKADINKADO STEMPEL NR 96129.J 
| POëZIEPLAATJES | PLAATJE VAN INTERNET | FISKARS RANDPONS | HOEKPONS | SPELLBINDERS 
NESTABILITIES CLASSIC SCALLOPED CIRCLES LARGE  | JUTE BAND | KANT

BAZZILL BASICS CARDSTOCK CRèME EN ANTIEK ROZE | BASIC GREy DESSINPAPIER “PERHAPS” | 
DESSINPAPIER BRUIN MET STIPPEN | IMAGINATIONS TRANSPARANTE TEKSTSTICKERS | JUTE BAND 
| SPELLBINDERS NESTABILITIES  CLASSIC SCALLOPED CIRCLES LARGE EN LABELS FOUR | VLIEGER-
TOUW | CHATTERBOx EASy BRAD MAKER | INKADINKADO STEMPEL NR 96129.J | HOEKPONS

REALISATIE: ELLEN PRINSEN

Maat voorkant kaart: 16 x 6 cm

<-- Cupido. Snij een roze basiskaart van 
16 x 12 cm en vouw deze dubbel. Plak 
langs de voorkant twee verschillende 
soorten kant. Maak een sierrand van 
roze cardstock met de randpons en plak 
deze op de kaart, voeg daarna nog twee 
andere lintjes of kantjes toe. Plak de ge-
ponste, beïnkte vorm met de foto op de 
kaart met behulp van foam tape. Maak 
als laatste een kleine geschulpte cirkel, 
plak daar drie bloemetjes met roosjes 
op, maak er een gaatje in en bevestig 
het geheel met een boekbindring aan 
de kaart.



Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK CRèME | DOODLEBUG 
DESSINPAPIER | CARDS ONLy CLEAR STAMPS | WE R 
MEMORy KEEPERS CLEAR STAMPS “FLOWERS” | LINT | 
BLOEMEN | BRAD | EyELET | PIN | VEILIGHEIDSSPELD 
| NIETJES

Maat voorkant kaart 13 x 12,5 cm.

Hearts That Love. Print de tekstcirkel van ca 
4,5 cm op cardstock en snij een strook van 26 
x 13 cm, vouw deze dubbel. Snij een rechthoek 
van 13 x 10 cm uit het ruitjespapier en plak 
deze op de kaart. Stempel de rand er precies 
naast en knip het cardstock langs de rand af. 
Kleur de stipjes in met een roze metallic gel-
pen. Plak een strook van 4 cm op de kaart en 
voeg een gestippelde cirkel van 7 cm toe. Plak 
de tekstcirkel op met een hartje erin. Bevestig 
een eyelet in de bovenhoek en knoop er lint 
doorheen. Stempel een hart op het cardstock 
met de tekst erin en beplak de achterkant 
met het ruitjespapier. Bevestig het hart met 
draad en veiligheidsspeld aan het lint. Snij 
een strookje cardstock net iets breder dan het 
lint, knoop het lint eromheen en niet het vast. 
Bevestig de bloemen met een eyelet. Versier de 
binnenkant van de kaart met stroken dessinpa-
pier, lint, nietjes en afdrukjes.

Maat voorkant kaart 14 x 14 cm.

Cheerful Thoughts.  Rond de hoeken van 
de kaart af en plak het dessinpapier volgens 
voorbeeld op de kaart. Voeg de cirkels toe, 
stempel het afdrukje, kleur het in en plak het 
op de kaart met een rechthoek van het blue dot 
papier. Bevestig een eyelet in de hoek en knoop 
er lint door. Bevestig het gestempelde label 
met een veiligheidsspeld aan het lint. Versier 
de kaart met bloemen en brads.

Een complete uitleg hoe je 
deze tekstcirkels kunt maken, kunt 
u vinden op onze website: 
www.cards-only.nl

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | LUxE DESIGNS 
DESSINPAPIER “ECOLOGy” EN BOBUNNy DESSIN-
PAPIER BLUE DOT | CARDS ONLy CLEAR STAMPS | 
SUGAR NELLIE STEMPEL | HOEKPONS | LINT |  BLOE-
MEN | BRADS | EyELET | VEILIGHEIDSSPELD

REALISATIE: ANNEMARIE REINHARD REALISATIE: ANNEMARIE REINHARD
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Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | KAI-
SERCRAFT DESSINPAPIER | CARDS ONLy 
CLEAR STAMPS | MAGNOLIA STEMPEL 
| HOEKPONS | LINT | LABELTJE | BLOE-
MEN | BRADS | EyELET | VEILIGHEIDS-
SPELD

Maat voorkant kaart: 

13,5 x 13,5 cm.

Birthdays Are Good For You. 
Rond de hoeken van de kaart 
af en plak het dessinpapier op 
de kaart. Plak de tekstcirkel op 
de kaart en plak twee cirkels 
dessinpapier van 10 en 8 cm 
volgens voorbeeld op de kaart. 
Kleur het afdrukje in en plak het 
op de kaart. Bevestig een eyelet 
in de hoek en knoop er lint door. 
Bevestig het gestempelde label 
met een veiligheidsspeld aan 
het lint. Versier de kaart met 
bloemen en brads, maak de 
tekst met de Silhouette en plak 
deze op de kaart.

Maat voorkant kaart 13,5 x 13,5 cm.

Hold This Child. Rond de hoeken van 
de kaart af en plak het gestippelde 
papier erop. Plak de tekstcirkel op de 
kaart en plak een cirkel van het ice 
cream papier in het midden. Stempel 
de vintage bloem met roze inkt op geel 
cardstock en knip deze uit. Knoop er 
een lint omheen met een strik en plak 
het op de kaart. Bevestig de bloemen 
met een brad en plak het ingekleurde 
afdrukje ertussen. Stempel de hoeken 
met de babystempels, plak de roosjes 
op en bevestig de hart brad.

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | DOOD-
LEBUG DESSINPAPIER | STUDIO G CLEAR 
STAMPS “BABy” | LAUNDRy LINE CLEAR 
STAMP NR LL1085 | THE CAT’S PAJAMAS 
STEMPEL “BUDDING BABy” | HOEKPONS | 
LINT | BLOEMEN | BRADS | ROOSJES
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Maat voorkant kaart: 12,5 x 7,5 cm

You Are Invited. Snij twee contrasterende rechthoeken dessinpapier op maat. Pons van een rechthoek de linkerrand en plak deze links op de 
kaart met de andere rechthoek er naast. Plak een stukje lint op de scheiding van de twee rechthoeken en knoop daar een touwtje door. Plak een 
cardstock sticker op de kaart en voeg als laatste de uitgeknipte bloemen en letterstickers toe.

REALISATIE:  HANNEKE VAN DALEN
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Maat voorkant kaart: 12,5 x 9 cm

Laugh.  Embos de voorkant van de kaart. Snij twee 
stukken dessinpapier, pons van eentje de onderste 
rand en plak ze op de kaart. Plak op de scheiding 
van de twee stukken dessinpapier horizontaal twee 
verschillende soorten lint, knoop om het onderste 
stukje lint een touwtje. Wrijf de tekst op de journa-
ling sprout en plak deze op de kaart. Werk de kaart 
af met de uitgeknipte bloemen, knoop en spiegeltje.

Maat voorkant kaart: 10 x 7,5 cm

Have Fun.  Snij een basiskaart van 15 x 10 cm, vouw 
deze dubbel en rond de rechterhoeken af met een 
pons. Snij een dessinpapier kaart die iets kleiner is 
dan de kaart en nog een stuk dessinpapier dat weer 
iets kleiner is, en rond ook hiervan de rechterhoe-
ken af. Snij als laatste een strook in een contraste-
rend dessin en pons de onderste rand, plak deze iets 
onder het midden op. Rijg een lintje door de  journa-
ling sprout met tekst en plak deze op de kaart. Werk 
de kaart af met uitgeknipte bloemen.

Maat voorkant kaart: 12,5 x 9 cm

The Sweet Taste of Summer.  Dit is een kaart 
met de vouw boven. Mat de cardstock sticker op 
cardstock, mat dit weer op dessinpapier. Snij een 
rechthoek uit dessinpapier, pons de rechterkant 
en plak deze op. Plak de gematte cardstock sticker 
zo op dat deze aan de linkerkant uitsteekt. Snij als 
laatste een klein strookje dessinpapier, pons daar 
ook de rand van en plak het op. Knoop verticaal een 
touwtje door de kaart.

Voor dit nummer van Cards Only is Hanneke aan de 
slag gegaan met de lijn “Mango Luau” van BoBunny, 
een heerlijke nazomerlijn met frisse kleuren!

Materialen
voor deze vijf kaarten: BAZZILL BASICS CARD-
STOCK KRAFT EN WIT | BOBUNNy DESSINPAPIER, 
STICKERS “MANGO LUAU” | My LITTLE SHOEBOx 
LETTERSTICKERTJES | MELISSA FRANCES RUB-ONS | 
TOUW | LINT | KNOPEN | SPIEGELTJE | JILLIBEAN SOUP 
JOURNALING SPROUTS | PRIMA MARKETING SAy IT 
IN PEARLS | FISKARS RANDPONS | MARTHA STEWART 
BORDER PUNCHES

Maat voorkant kaart: 9 x 7,5 cm

Happy Birthday to You. Deze kaart heeft de 
vouw aan de bovenkant. Embos de voorkant van 
de kaart. Snij een rechthoek dessinpapier en plak 
deze op. Snij een strook dessinpapier, pons een 
sierrand en plak de strook op de kaart. Maak een 
strik in een lintje en plak deze op de scheiding 
van de twee dessins. Plak de parels naast de strik 
en plak de uitgeknipte bloemen op het hart van 
de strik.
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Voorproefje
  voor K erstmis

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN

Maat voorkant kaart: 

15 x 7,5 cm 

Merry X-mas. Snij een strook 
wit cardstock van 15 x 15 cm 
en vouw deze dubbel. Snij 
gestippeld dessinpapier van 
10 x 7 cm en plak dit aan de 
bovenkant van de kaart. Snij 
gestreept dessinpapier van 7 
x 5 cm en plak dit onderaan 
de kaart. Plak een lintje op 
de scheidingslijn van beide 
papiertjes en hang daar de 
wantjes met foam tape aan 
op. Print de tekst op het hart 
en plak hart en sneeuwpop 
verhoogd op de kaart. Maak 
een gaatje rechts bovenaan de 
kaart en knoop daar een lintje 
door.

Maat voorkant kaart: 10 x 10 cm

<-- Merry X-mas. Snij een strook cardstock van 
20 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij gestip-
peld dessinpapier van 9,5 x 9,5 cm en gestreept 
dessinpapier van 8,5 x 6 cm en plak dit op de 
kaart. Snij groen gestreept dessinpapier van 10 
x 4 cm en plak ook dit op de kaart volgens het 
voorbeeld. Print de tekst op het hart en plak 
zowel hart als de sneeuwmannen iets verhoogd 
op de kaart.
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Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARD-
STOCK WIT | RAyHER DESSINPAPIER, SNOW 
FAMILy RELIEFPLAATJES | LINT | SCRAPPER’S 
FLOSS 

Maat voorkant kaart: 13 x 10 cm.

Merry Christmas and A Happy New Year. Snij 
een strook wit cardstock van 19,5 x 10 cm, ril 
op 6,5 cm en vouw de kaart op de rillijn. Snij 
gestreept dessinpapier van 9,5 x 6 cm en plak 
dit op de voorkant van de kaart. Snij gestippeld 
dessinpapier van 6 x 4,5 cm en plak dit op de 
kaart. Maak bovenaan de kaart twee kleine gaat-
jes en knoop daar een stukje scrapper’s floss 
doorheen. Knip zes wantjes uit en plak deze 
met foam tape aan de wasdraad. Snij een stukje 
gestippeld dessinpapier van 13 x 9,5 cm en plak 
dit aan de binnenkant van de kaart. Snij een 
roze gestreept strookje van 13 x 2 cm, print de 
tekst erop en plak het daarna in de kaart. Werk 
de kaart af met de sneeuwpop en het hart, beide 
opgeplakt met foam tape. 
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Back to    
 School

REALISATIE: MOON HULSMAN

 Echt een    
 “cutie”

Ook een leuk idee 
voor een persoonlijk 

adresboekje

Tashanger
Maak er nog een leuke 

tashanger bij door een 

gekleurde afdruk te 

bekleden met kaftplastic. 

Maak aan de bovenkant 

een gaatje en doe er een 

ring aan. Hang er nog 

wat leuke frutsels bij naar 

smaak.

Notitieboekje
Stempel een afdruk op 

witte stof en kleur deze 

heel voorzichtig in met 

markers. Dit is even oe-

fenen omdat de stof een 

beetje ‘zuigt‘, hierdoor 

kleur je eerder buiten de 

lijntjes. Borduur er wat 

bloemetjes of andere 

leuke details op. Knip het 

lapje uit en stik het op 

een gekleurd lapje stof. 

Maak dan van het lapje 

een omslag voor een 

notitieboekje. Omdat de 

maten van de boekjes 

kunnen verschillen staan 

er in dit artikel geen ma-

ten genoemd. Schuif het 

boekje in de omslag en 

maak eventueel af met 

een lintje.

Hanger / kokertje
Gebruik een plastic kokertje 

of huls voor een fotorolletje, 

voor deze leuke hanger. Maak 

bovenin een gaatje voor de 

ring. Knoop er een lintje en 

een touwtje door en plak er 

een “magnolia-hoofdje” op.

Materialen
GEKLEURDE STOFJES | WITTE STOF OM OP TE 
STEMPELEN | BORDUURGAREN | SIZZIx BAG 
LABEL STANS | NOTITIEBOEKJES | COPIC MARKERS 
| MEMENTO STEMPELINKT | IJZEREN RINGETJE
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Scrappoint
Sterrenlaan 46
7314 KK Apeldoorn
Tel: 055-578 97 59
Fax: 055-355 31 03

e-mail: info@scrappoint.com
website www.scrappoint.nl

Openingtijden :
Dinsdag t/m vrijdag  09:30 uur - 17 :30 uur
Zaterdag     09:30 uur  - 17:00 uur 

 wij geven ook    workshops en cropavonden
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REALISATIE: JEANET BOSMAN

BAZZIL BASICS CARDSTOC ROZE | DESSINPAPIER SCENIC ROUTE “SONOMA” | DIVERSE MAGNOLIA STEMPELS | AUTUMN LEAVES SWIRL 
STEMPEL | BLOEMEN EN ROOSJES | KANT | BAND MET BLAADJES | PINS | OUD BOEK MET VERGEELDE PAGINA’S

Maat voorkant kaart: 18,5 x 23 cm.

Congratualtions. Vouw de kaart dubbel en snij van de 
vookant de bovenste helft af. Beplak de voorkant en beide 
binnekanten met diverse dessins papier uit de Sonoma lijn 
van Scenic Route. Plak een breed stuk kant op de voorkant. 
Maak de Magnolia stempelafdruk en kleur deze in met met 
Tim Holtz disstressinkt.
Bewerk de hoekjes van de stempelafdruk met een hoeken-
pons. Mat de afdruk op roze cardstock en bewerk ook hier 
de hoeken met de pons. Plak aan de achterkant van het 
afdrukje een stukje designpapier. Plak dit op de voorkant 
van de kaart, over het kant heen. Werk de voorkant af 
met mooie roosjes, bloemen, band met blaadjes, pins en 
wat pareltjes.   Maak een stempelafdruk met de Magnolia 
“wegwijzer” en kleur deze in. Mat ook deze afdruk op roze 
cardstock en bewerk de hoeken met de hoekenpons. Plak 
dit aan de binnenkant van de kaart, precies zo, dat het ach-
ter de afdruk op de voorkant valt. Werk ook de binnenkant 
van de kaart af met wat bleomen, roosjes en pins. Stempel 
tot slot de Magnlolia vlinder, inkleuren en rechts bovenop 
de kaart plakken.



REALISATIE: JOLANDA MEURS

Maat voorkant kaart opengevouwen: 30,5 x 14 cm.

For you Adorable girl. Snijof ril een rode basis kaart volgens 
de tekening hieronder. Plak verschillende stukjes dessinpapier 
op je kaart die elke keer iets kleiner zijn dan je vlakken. Voor de 
voorkant snij je een label van 11 x 6 cm. Deze versier je met een 
halve sticker uit je die-cut vel, wat bloemen, pins, tekst lettertjes 
en natuurlijk wat bling steentjes.

Rillen op 2, 4,, 8 en 10 inch (papier een kwartslag draaien) 

Insnijden op 1,5 inch en 4 inch)

30,5 cm

14
 c

m
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REALISATIE: LEA  ALBERS Maat voorkant kaarten: 10 x 10 cm

De basis van de vier kaarten is een strook dubbelgevouwen cardstock van 20 x 
10 cm. Hierop dessinpapier van 9,5 x 9,5 cm en verder versierd met cut-outs en 
stickers om er een leuk geheel van te maken. De schroeven die voorkomen in het 
dessinpapier worden benadrukt door het gebruik van brads. Uit foam zijn enkele 
figuren gestanst en toegevoegd aan de kaartjes.

  Stoere 
jongenskaarten
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Materialen
voor kaarten op pagina 21, 22 en 23: BASIC GREy DESIGN PAPIER LEMONADE, CARDSTOCK, RUB-ONS, DIE-CUTS, SWIRLS EN BRADS | PINS | LINT | TEKST LETTERTJES | ROOSJES | 
3D TAPE | SPELDJE | KNOOPJES | MELISSA FRANCIS RUB ONS | STEMPELTJES | DISTRESS INKT

Maak zelf ook eens
      zo’n mooie 
vouwkaart
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REALISATIE: JOLANDA MEURS

Summer Days

Maat voorkant kaart: 12 x 14 cm

Summer days. Snij een basis kaart. Snij 
een stukje van 4,5 x 14 cm af van je open 
gewerkte papier. Plaats er een ander 
stukje dessinpapier langs van 6 cm. Plak 
links een swirl en rechts een mooie rub-
on. Bevestig hier een lintje over heen en 
steek twee pins in de knoop. Pons een 
stukje van 8 x 5 cm en plaats er een tekst 
rub-on op.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Hey Girl, van Harte! Snij een rode basis kaart van 
15 x 15 cm. Plak er stukje groen dessinpapier op 
van 14 x 14 cm. Daar komen twee verschillende 
stukjes dessinpapier op van 13,5 x 6 cm. Kleur een 
leuke stempel in. Versier je kaart met lint, tekst, 
bloemen en pins.

Maat voorkant kaart: 10 x 10 cm

--> Happy Birthday. Snij een basis kaart en plak een 
stukje dessinpapier dat 1 cm kleiner is dan je kaart. 
Zoek een leuke stempel en kleur deze in met distress 
inkt. Versier je kaart met lint, bloemen en een tekst.

Maat voorkant kaart: 6 x 14 cm

Zomerse slipper. Snij, knip of stans een teenslipper 
van donker rood dessinpapier. Neem de slipper nog 
een keer dubbel over van een ander design vel maar 
dan 0,5 cm kleiner. Knip van het donker rood een rand 
voor op je slipper en verhoog dat door een stukje 3d 
tape. Plak in het midden daarvan een strikje met een 
brad. Je kunt de slipper open vouwen en daar een leuke 
tekst plaatsen.

Maat voorkant kaart: 12 x 12 cm.

Get Well Soon. Snij een basis kaart uit het roze vel. Snij 4 stukjes van 
4 x 4 cm. Maak de randjes oud met je nagels en een bruin inktblokje. 
Plak twee verschillende swirls op je kaart. Maak een mooie strik 
van een lintje met in het midden een knoop met een brad door de 
gaatjes. Plaats een tekst en klaar is je kaart.
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REALISATIE: JOLANDA MEURS



Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm

One Touch of Nature. Snij een kraft strook 
van 27 x 13,5 cm en vouw deze dubbel. Snij 
tevens een strook van 13,5 x 3,5 cm. Maak 
hierop de stempelafdruk en bewerk de 
randen met inkt. Snij van het dessinpapier 
twee vierkanten van 12,5 x 12,5 cm en 10 x 
10 cm, bewerk de randen met distress inkt 
en plak het geheel op de kaart. Stempel de 
tekst met Versamark inkt op een kaartje 
van 6,5 x 3 cm, bewerk de tekst met de 
embossingpoeder en plak op de kaart. Verf 
de stam van de boom met de dabber en 
stempel met de witte verf de tekst op de 
stam zodra deze droog is. Verf de kroon van 
de boom met de crackle paint. Bewerk de 
boom met distress inkt zodra deze droog is, 
vooral aan de randen.
Snij de tak met bladeren uit cardstock en 
plak deze samen met de uitgeponste vogels 
op de kaart.

Maat voorkant kaart: 14,8 x 10,5 cm 

Big Smile. Snij de kaart van 21 x 14,8 cm uit 
ecru cardstock, vouw deze dubbel en bestem-
pel met de craquelé stempel. Knip de flourish 
uit het dessinpapier, beïnkt de randjes met 
bruine inkt en plak dit op de kaart. Pons de 
border uit twee strookjes dessinpapier en 
plak deze aan de binnenkant van de kaart vast. 
Pons twee blaadjes uit dessinpapier en plak 
ze samen met de bloem op de kaart. Werk de 
kaart verder af met het labeltje en een bloem 
bewerkt met de crackle paint.
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REALISATIE: NINA JANSSEN 
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Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT, 
GROEN, TERRACOTTA, ECRU | LILy BEE DESSINPAPIER “FRE-
NCH COUTURE” | MAyA ROAD CHIPBOARD BOOM | LINT | RAN-
GER DISTRESS INKT VINTAGE PHOTO, BLACK SOOT | RANGER 
PAINT DABBER TERRACOTTA, LETTUCE, SNOW WHITE | RAN-
GER DISTRESS CRACKLE PAINT SHABBy SHUTTERS | RANGER 
DISTRESS EMBOSSING POWDER VINTAGE PHOTO | STEMPELS 
VAN STAMPIN’ UP!, HAMPTON ART, TECHNIqUE TUESDAy, JUST 
JOHANNA, HERO ARTS, HEIN DESIGN | MARTHA STEWART 
VOGELPONS, RANDPONS | STAMPIN’ UP! SCALLOP RANDPONS, 
BLOEMPONS, CIRKELPONS | HOEKPONS | KNOOPJES | HEIDI 
SWAPP CHIPBOARD LETTERS | CHIPBOARD | VERSAMARK INKT 
| GLOSSy ACCENTS LIJM | CUTTLEBUG MET DOTS EMBOSSING-
MAL | LABEL

STEMPELTECHNIEKEN 
NINA JANSSEN:  

Crackle Paint
Craquele techniek

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm

Hi.  Snij een kraft strook van 27 x 13,5 cm. 
Snij een groene basiskaart 27 x 13,5 cm en 
vouw deze dubbel. Snij een dessinpapier 
vierkant van 13 x 13 cm, een van 10 x 10 
cm en een rechthoek van 13,5 x 10 cm. 
Beïnkt alle randen met de distress inkt. Snij 
een smalle strook van het terracotta card-
stock, pons hier met de randpons een sier-
rand aan en bestempel deze met de tekst. 
Pons ook twee cirkels uit en bestempel 
deze eveneens met tekst. Bewerk een stuk 
wit papier met de crackle paint, laat dit dro-
gen en pons met een bloempons twee bloe-
men uit. Verf ook de letters met de crackle 
paint. Beïnkt de randen en de crackles. Snij 
uit groen cardstock een geschulpte cirkel 
(dit is ook met de Nestabilities te doen), 
snij uit het terracotta cardstock de vogel en 
plak alles op elkaar.

Maat voorkant kaart: 14,8 x 10,5 cm

Happy Birdie to You: Snij een terracotta kaart van 21 
x 14,8 cm en vouw deze dubbel. Snij een dessinpapier 
kaart van 14,3 x 10 cm, beïnkt de randen, pons de 
hoekjes en plak deze op de kaart. Stans of snij een vogel 
uit chipboard, verf deze met de terracotta verf, laat dit 
drogen en haal de vogel door de Cuttlebug. Schuur licht 
over de stippen zodat de verf daar loslaat. Beïnkt de 
vogel met de Vintage Photo inkt en veeg het teveel aan 
inkt weg, zodat alleen langs de randen en op de stippen 
inkt zit. Plak de vleugel op de vogel en bestrijk de hele 
bovenkant met de Glossy Accents lijm. Zo krijg je een 
mooi glanzend laagje op de vogel.

Verf het frame met de terracotta paint dabber, laat het 
drogen en stempel dan met de witte verf een tekst op 
het frame. Strooi er gelijk transparant embossingpoeder 
overheen en verhit dit met de heat tool. Stempel nog een 
keer de tekst, iets verspringend, met Versamark inkt en 
transparante embossingpoeder. Verf dan het hele frame 
met de Lettuce verf, veeg met een babydoekje de overtol-
lige verf weg, laat het goed drogen en bewerk dan de 
randen nog een beetje met de bruine inkt.

Snij een vierkant, iets groter dan de binnenkant van het 
frame, van ecru cardstock. Stempel hier licht de craquelé 
stempel op met bruine inkt. Bindt het lint om de kaart en 
plak het frame met de vogel op. Snij een strookje uit ecru 
cardstock en stempel hier de tekst op. Snij dit op maat, 
en plak dit onderaan op de kaart.
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REALISATIE: NINA JANSSEN

BAZZILL BASICS CARDSTOCK GROEN, TERRACOTTA | LILy BEE DESSINPAPIER “FRENCH COUTURE” | MAyA ROAD CHIPBOARD BOOM | LINT | RANGER 
DISTRESS INKT VINTAGE PHOTO | RANGER PAINT DABBER TERRACOTTA | RANGER DISTRESS CRACKLE PAINT SHABBy SHUTTERS | TEKSTSTEMPEL | 
MARTHA STEWART VOGELPONS | GLOSSy ACCENTS LIJM cards-only | 27

Maat voorkant kaart: 12 x 12 cm

Sending You Sunshine.  De basis is een dubbele kaart van 
12 x 12 cm. Snij een dessinpapier kaart van 11,5 x 11,5 
cm en  een strook dessinpapier van 12 x 5 cm en werk de 
boven- en onderkant af met een strookje bruin dessinpapier. 
Naai langs de randen een stiksteek en plak het geheel op de 
kaart. Knip de zonnebloemen uit het dessinpapier en plak 
deze op de kaart met foam tape. Maak de kaart af met de 
tekst.

Maat voorkant kaart: 12 x 12 cm

What a Hoot!  Met het bedrukte kraft cardstock van Jil-
libean Soup heb je een mooie basis voor een kaart. Snij een 
strook van 24 x 12 cm en vouw deze dubbel. Mat een strook 
kraft dessinpapier van 12 x 6 cm op cardstock van 12 x 6,5 
cm. Beïnkt de randjes van het cardstock. Knip de boom met 
de uilen uit dessinpapier. Werk de kaart af met een rub-on 
tekst.

Maat voorkant kaart: 13,5 x 12 cm

So Sorry.  Snij een strook cardstock van 27 x 12 cm en vouw 
deze dubbel. Rond de onderste hoeken af met een hoekpons. 
Snij een aantal stroken dessinpapier in verschillende breed-
tes. Pons de rand van de middelste strook met een randpons 
en werk de naad af met een zigzagsteek. Strik een lint om de 
kaart. Bevestig er een labeltje, bloem en knoop aan. Stempel 
een tekst op het labeltje.

                                   Maat voorkant kaart: 10 x 10 cm

                         Dream Big. Snij een groene vierkante kaart 
                van 20 x 10 cm, vouw deze dubbel en plak hier 
          een dessinpapier vierkant op van 9,5 x 9,5 cm, waarvan 
de randen bewerkt zijn met inkt.  Verf de stam van de boom 
met de terracotta paint dabber, laat het drogen en bewerk 
de stam dan met de Glossy Accents lijm. Strooi de glitter in 
de nog natte lijm. Verf de kroon van de boom met de crackle 
paint, laat het drogen en beïnkt dan de kroon met bruine 
distress inkt. Maak de grasrand uit lichtgroen cardstock, 
knip aan de bovenkant een aantal inkepingen en krul deze 
een beetje op. Beïnkt de rand en plak alles op de kaart vol-
gens voorbeeld. Pons een paar vogels uit het dessinpapier, 
bestrijk ze met een dunne laag Glossy Accents lijm en plak 
ze op de kaart. Knoop ter afwerking nog een lint om de kaart 
en stempel de tekst.

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT | JILLIBEAN 
SOUP DESSINPAPIER “LENTIL SOUP”, CLEAR 
STAMPS

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK ROZE | JILLIBEAN 
SOUP DESSINPAPIER “TALK SOUP” | OCTOBER 
AFTERNOON RUB-ONS

Materialen
JILLIBEAN SOUP DESSINPAPIER “LENTIL SOUP”, 
“TALK SOUP”, LINT, BLOEM, CLEAR STAMPS | 
FISKARS RANDPONS  | RUSTy PICKLE KNOOP | EK 
SUCCESS HOEKPONS | WIT LABELTJE

Werken met Crackle Paint JillyBean REALISATIE: INGRID DANVERS
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Maat voorkant kaart: 13 x 10 cm

Happy Birthday. Snij een strook cardstock van 26 x 10 cm 
en vouw deze dubbel. Embos de voorkant met de Cuttlebug 
embossingmal. Snij twee stroken, plak deze op elkaar en in het 
midden van de kaart. Achter de ster is met foam tape een stukje 
dessinpapier geplakt. Maak de kaart af met alfabet stickers, lint 
en een pin. 

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm

Let’s Party!. Maak een dubbele kaart van 15 x 10 cm met de 
vouw boven. Beplak de kaart met verschillende rechthoeken 
dessinpapier. Plak met foam tape de barn door op met daar-
achter de tekst. Maak het geheel af met lint, studs, knoop en 
scrapper’s floss.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Just For You. Vouw een cardstock strook van 30 x 15 cm 
dubbel en rond de hoeken af. Plak hierop een vierkant 
dessinpapier met afgeronde hoeken. Voeg een strook 
dessinpapier toe met daarachter een geponste strook. 
Plak met foam tape een cardstock vierkant met daarop 
de tekst en de barn door op de kaart. Maak het kaartje af 
met uitgeknipte bloemen, lint, knoop, pins en de studs.

Maat voorkant kaart: 10 x 11,5 cm.

Voor Jou... Gebruik een vel dessinpapier als basis voor 
deze kaart. Vouw het dessinpapier dubbel en pons de 
rode rand met een dessinpons.
Gebruik een stans om het donkerrode frame te maken, 
of teken een frame en knip het uit. Het frame is gemaakt 
van Bo Bunny dot cardstock en licht opgeschuurd. Plak 
de tekst op de kaart met Thickers. Werk de kaart af met 
twee hartjes pins en een lintje.

Maat voorkant kaart: 15 x 10,5 cm

Happy Birthday to You. Maak een dubbele kaart van 15 x 10,5 
cm en plak hierop een dessinpapier kaart van 14,5 x 10 cm. 
Snij twee stroken en plak hier het lint en de tekst op. Plak de 
gestanste sterren op met daarin de knoopjes met scrapper’s 
floss en voeg als laatste de pins toe.

REALISATIE: SAMANTHA VAN IPEREN

REALISATIE: SAMANTHA VAN IPEREN

REALISATIE: SAMANTHA VAN IPEREN

REALISATIE: SAMANTHA VAN IPEREN

REALISATIE: JOLANDA MEURS

REALISATIE: JOLANDA MEURS

Vrolijk blauw, wit, 
rood papier 

van Piggytales

Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK ROOD | PIG-
Gy TALES DESSINPAPIER EN BARN DOORS “yANKEE DOODLE 
DANDy” | JILLyBEAN SOUP ALPHABEANS | My LITTLE SHOE-
BOx MINI ALFABET STICKERS | KAREN FOSTER SCRAPPER’S 
FLOSS | PRIMA MARKETING SAy IT IN STUDS | qUICK qUOTES 
JOURNALING CARDS | FISKARS RANDPONS | CUTTLEBUG EM-
BOSSINGMAL, STER STANS | KNOPEN | LINT | PINS | My LITTLE 
SHOEBOx RODE LETTERSTICKERTJES” | FISKARS RAND PONS | 
AMERICAN CRAFTS THICKERS | MAKING MEMORIES TAG

Maat voorkant kaart: 12 x 12 cm

Thinking of you. Gebruik een vel dessinpapier als basis. 
De effen “achterkant” van het dessinpapier is hier nu 
aan de buitenkant gebruikt. Plaats een mat van 10/10 
cm gesneden uit dessinppapier in de linker hoek van 
de kaart. Maak met een restje papier een tag (gebruik 
hier eventueel de tag rim maker van Making Memories 
voor). Maak een strikje bovenin de tag en plak deze links 
bovenaan de kaart. Plak met kleine letterstickertjes de 
tekst “Hey” op de tag.
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REALISATIE: ELS KOELING

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm.

Hartelijk Gefeliciteerd. Snij een blauwe cardstock basiskaart van 
13.5 bij 13.5 cm. Snij een mat van wit cardstock van 13/13 cm. Knip 
de hoekjes van de witte mat, of gebruik een hoekenpons. Plak de 
mat op de basiskaart. Mat het plaatje van de vuurtoren (kijk voor 
dit soort afbeeldingen ook eens op internet, en print zo’n plaatje 
op witte Bazzill) op blauw cardstock. Plak dit op de kaart. Knip of 

snij de schelpen uit het scrapvel. Snij met de cricut een swirl uit. 
Deze kun je natuurlijk ook stempelen en uitknippen. Werk met de 
schelpen en de swirl de kaart af. Plak de pareltjes op de kaart. Teken 
met de stift rondom op het wit kleine stiksteekjes. Maak het plaatje 
“hartelijk gefeliciteerd”. Verwerk wat glitterlijm op het plaatje van de 
vuurtoren.

De vuurtoren van Egmond 
bestaat dit jaar 175 jaar, 

vandaar dat Els deze kaart 
gemaakt heeft.

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW 
EN WIT | CREATIVE IMAGINATIONS 
DESSINVEL MET SCHELPEN | CRICUT 
, STORyBOOK | PEARLy PEARLS WIT 
EN BLAUW | GLITTTERLIJM | PLAATJE 
VUURTOREN EGMOND AAN ZEE | AF-
WRIJFLETTERS HARTELIJK GEFELICI-
TEERD GOUDKLEURIG | ZWARTE STIFT

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT, LIME-
GROEN EN LICHTBLAUW | PLAATJES VAN 
VOGELS EN EEN NESTJE, EN EEN VINTAGE 
DAME, INTERNET EN GEPRINT OP WITTE 
BAZZILL CARDSTOCK | NESTABILITIES 
OVAAL | PARELPIN | PLAKPARELTJES | 
GEEL VOILE LINT | GLITTERLIJM |  BLOE-
METJES | INKT | HOEK/EMBOSS PONS

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5  cm

Maak van het groene cardstock een ba-
siskaart. Snij een mat van het lichtblauwe 
cardstock van 13/13 cm. Bewerk de 
hoeken met de hoek/emboss pons.
Maak met de nestabilities de ovalen, ook 
van de vintage dame. Plaats de ovalen 
op de kaart. Plak het lint gedraaid op 
de kaart, zet het vast onder de vogeltjes 
en het nestje. Werk de kaart af met de 
wat bloemen en glitterlijm. Maak met 
pareltjes een parelketting om de hals van 
de dame. Steek een parelpin achter het 
vogelnestje. Leuk zijn de piepkleine plak-
pareltjes op de grote parel van de pin!

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK ZALM 
EN ROOMWIT | ZALM VOILE LINT | 
GLITTERLIJM | PAPIEREN ROOSJES 
| PARELPIN | MINI PARELS | STUKJE 
BEHANG VOOR DE SWIRLS | VINTAGE 
PLAATJE MEISJE | PEARLy PEARLS | 
DESSIN HOEKENPONS | NESTABILI-
TIES

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5  cm

Maak van de zalm roze cardstock de ba-
siskaart. Maak een mat van 13/13 cm van 
het roomwitte cardstock. Snij het geprinte 
plaatje uit met een nestabilitie en maak 
gelijk een roze mat met dezelfde nestabilitie 
in een grotere maat. Maak hierin twee gaat-
jes en strik hierdoor het voile lint.Plak de 
bloem/blad rank uit het behang op de kaart. 
Plak hier overheen het plaatje op de roze 
mat. Plak hier overheen de kleinere bloem 
uit het behang. Werk af met een pin en wat 
roosjes en plakpareltjes. Versier het plaatje 
met wat glitterljm en breng hier en daar wat 
pearly pearls aan.
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REALISATIE:JEANET BOSMAN REALISATIE:JEANET BOSMAN

BAZZILL BASICS CARDSTOCK GROEN | SCENIC ROUTE DESSINPAPIER “SONOMA” | MAGNOLIA STEMPELS | AUTUMN LEA-
VES “SWIRL” STEMPEL | EK SUCCESS BLOEMPONSEN | KANT | LINT | RANGER DISTRESS INKT | SPELLBINDERS NESTABILI-
TIES CLASSIC SCALLOPED CIRCLES LARGE | BRADS

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm 
Appelmeisje. Snij een strook cardstock van 30 x 15 cm en 
vouw deze dubbel. Snij de cirkels uit het dessinpapier met 
behulp van de Nestabilities. Plak een gescheurde strook met 
kant op de voorkant van de kaart en knoop er een lint aan. 
Maskeer het meisje op de appelmand en kleur het geheel 
in met de distress inkt. Pons de bloemen en bestempel ze 
met een swirl, bevestig ze op de kaart met brads. Plak aan 
de binnenkant van de kaart ook een strook met kant en plak 
ook hier de cirkels op, eentje met een tekst en de andere 
met de appelmand. Stempel er swirls op.

BAZZILL BASICS CARDSTOCK GROEN EN GEEL | SCENIC ROUTE DESSINPAPIER “SONOMA” | MAGNOLIA STEMPELS | AUTUMN LEAVES “SWIRL” 
STEMPEL | BLOEMEN | ROOSJES | KANT | WAxKOORD | RANGER DISTRESS INKT | VERGEELD PAPIER

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm 
Happy Birthday. Snij een strook cardstock van 30 x 15 cm, 
vouw deze dubbel en snij de helft van de voorkant eraf. Beplak 
de voorkant en binnenkant met dessinpapier en bevestig een 
stuk lint aan de kaart zodat deze met een strik gesloten kan 
worden. Stempel de swirls. Snij een dubbele kaart van 22 x 11 
cm. Plak deze binnenin de kaart met de vouw rechts en plak 
hierop verschillende stukken dessinpapier en een geprinte 
tekst. Werk de kaart af met kant, waxkoord en bloemen. Aan de 
voorkant komt de gemaskerde Magnolia stempel, ingekleurd 
met distress inkt en afgewerkt met kant en bloemen.
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REALISATIE: SAMANTHA VAN IPEREN

Maat voorkant kaart: 15 x 12 cm

Happy Birthday. Neem een strook cardstock van 30 x 12 
cm en vouw deze dubbel met de vouw boven. Pons de on-
derste rand met de borderpons. Snij een rechthoek van 14 
x 12 cm uit dessinpapier en plak deze op de kaart. Plak het 
lint vast achter een strook dessinpapier van 12 x 4 cm en 
plak dit op de kaart. Plak de border stickers langs de ran-
den en snij de vormen met de Slice. Je kunt de vormen ook 
tekenen en knippen of snijden. Plak de vormen op elkaar 
en vervolgens met foam tape op de kaart. Maak de kaart af 
met de tekst, bloemen, scrapper’s floss, parels en brad.

voor beide kaarten: CORE’DINATIONS CARDSTOCK GROEN, ROZE | DOODLEBUG DESSINPAPIER, BRADS, RUB-ONS EN STICKERS | 
MAyA ROAD CHIPBOARD | IMAGINISCE BLOEMEN | LINT | ACRyLVERF WIT | GLITTERS | TAGS | KAREN FOSTER SCRAPPER’S FLOSS | 
KAISERCRAFT PLAKPARELS | MARTHA STEWART BORDERPONS | MAKING MEMORIES SLICE | PEBBLES INC. CHIPS
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Lieve
 verjaar-

dags
kaarten

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm 
Hiep Hiep Hoera. Snij een strook cardstock van 
30 x 15 cm en vouw deze dubbel. Snij een recht-
hoek uit dessinpapier van 14,5 x 10 cm. Maak een 
strik van lint en plak de uiteinden achter deze 
rechthoek. Snij een strook van 14,5 x 4,5 cm en 
plak deze naast de rechthoek op de kaart. Plak 
de borderstickers op de kaart. Verf het chipboard 
figuur wit en strooi de glitters in de natte verf. 
Plak dessinpapier achter de cirkel als deze droog 
is en maak de kaart af met de stickers, rub-ons, 
bloem en brads.
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Spelregels: 
Kaart opsturen naar: 
Paper & Pictures, Amersfoortseweg 5-1, 3941 EJ  Doorn
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer 
te vermelden. Wanneer je een voldoende gefrankeerde 
envelop bij sluit, sturen we je na afloop van de wedstrijd je 
kaart weer terug.  Tevens ontvangen wij graag de gebruikte 
materialen en een korte werkbeschrijving. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Medewerkers van Cards Only en het Scrapbookmagazine zijn uitgesloten van deelname.

Stuur ons de kaart voor 20 nov.
De mooiste kaarten plaatsen we in 

het magazine Cards Only,
 wat begin januari verschijnt. 

Wedstrijd

Wedstrijd

Bev roren

Christmas De allermooiste, leukste en meest 
originele kaart sturen wij een kaart 

terug….. met daarin een 

cadeaubon van 

€ 25.-Stuur ons je 
mooiste kaart!

Het thema voor het 
jan./febr. nummer is 

BEVROREN

Stuur ons de kaart voor 20 sept.
De mooiste kaarten plaatsen we in 

het magazine Cards Only,
 wat begin november verschijnt. 

Stuur ons je 
mooiste kaart!

Het thema voor het 
nov./dec. nummer is 

CHRISTMAS De “nazomer 
wedstrijd” is 
gewonnen 
door:
Marlinda 
Baan.

Ze heeft een schattige 

kaart gemaakt met het 

lieve papier “cherry hill” 

van October Afernoon, 

en een Magnolia 

stempel van een meisje 

wat vol heimwee terug 

denkt aan “summertime 

memories”

Uitslag wedstrijd ”nazomeren”
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REALISATIE: MARLINDA BAAN
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Fantastische Cardkit 
€ 15.00 

excl. € 2.20 verzend- en handelingskosten.

Voor meer info kijk op:
www.simpel-scrappencardkit.blogspot.com

Simpel Scrappen
Dé winkel met alle materialen voor 

je kaarten- en scraphobby

Hét adres voor leuke 
en aparte workshops

dinsdag t/m
zaterdag 

van 10.00 uur 
tot 17.00 uur 

www.simpel-scrappen.nl

Beatrixstraat 33
1781 EM Den Helder
Tel. 0223-610028
Email info@simpel-scrappen.nl

Iedere laatste zondag 

van de maand:

koopzonDag:
van 11.00 tot 17.00 uur.
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Een foto van de 
tuin in late 
zomerzon

Nazomeren is ook weer: terug de schoolbanken in. Mooie kaart 
met een oude schoolfoto als basis.

REALISATIE: CARRIE SMIT

REALISATIE: DITHNy V.D. BURG
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REALISATIE: JEANET BOSMAN

Materialen
voor alle kaarten en creaties: BAZZILL 
BASICS CARDSTOCK ROOD | RAyHER DESSINPA-
PIER EN TASJESMAL | PRIMA MARKETING SAy IT 
IN SWIRLS | LABELTJES | TOUW | SPELDJES | LINT 
| VILTEN EN GLAZEN STERRETJES | KLEINE LET-
TERSTICKERS | KLEINE RODE BELLETJES | TROM-
MELTJE | RANDPONS | MAKING MEMORIES SLICE

special verschillende invullingen met dezelfde papierlijn

Kerstmis
Maat voorkant kaart: 11 x 11 cm 
Merry X-mas. Maak een basiskaart van 22 x 11 
cm en vouw deze dubbel. Plak dessinpapier onder 
het witte frame en plak deze op de kaart. Werk de 
kaart af met wat leuke swirls en sterren van vilt 
en glas. Natuurlijk mag de tekst “Merry x-mas” 
niet ontbreken.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm 
X-MAS. Snij een strook van 30 x 15 cm, vouw 
beide uiteinden naar binnen en bewerk de korte 
zijden met de randpons. Snij een strook van 30,5 
x 6 cm en maak rillijnen om de 0,5 cm. Vouw 
deze om en om en plak het uiteinde vast, zo 
ontstaat een rozet. Plak een cirkel van 8 cm aan 
de achterkant voor de stevigheid. Plak de rozet op 
de linkerhelft van de kaart en werk het midden af 
met een ster. Versier de kaart met tekst, swirls en 
sterren.

Elegant Tasje
Maat tasje: 9 x 8 cm 
Teken de Rayhler mal over op cardstock en spiegel 
deze. Trek een rilpen door de gleufjes en lijm het 
tasje in elkaar. Beïnkt de randjes met witte inkt en 
werk het tasje af met swirls, lintjes en sterretjes.

Kerstkaart
Maat voorkant kaart: 11 x 11 cm 
Christmas Wishes. Maak een basiskaart van 22 x 11 
cm, ril de voorste flap op 5,5 cm en vouw deze om. 
Plak hier een verschillend dessinpapiertje op. Plak 
het lint op de kaart en maak van een ander lintje 
een strikje. Haal door het midden van het strikje een 
speldje met twee belletjes. Werk de andere kant van 
de kaart af met een label, lettertjes en swirls. Voeg 
van glitterpapier nog wat sterren toe.

Kersttrommeltje
Stroopwafels op? Maak dan een mooi 
kersttrommeltje van de lege verpakking!

Neem de maten van het blikje en beplak het volgens 
voorbeeld of naar eigen idee. Plak onderaan het 
blikje en op de rand van het deksel een lintje. Werk 
het trommeltje af met swirls, sterren en een labeltje 
met tekst.

REALISATIE: JOLANDA MEURS
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Maak er een frontje 

bij dat je in een leeg 

CD hoesje schuift 

voor al de Disney 

foto’s en maak 

alvast wat cadeau-

verpakkingen 

voor de souvenirs. 

Leuk is de 
stans van 
Mickey
en Mini

Handtekeningen boekje
Snij twee chipboard rechthoeken van 
10 x 7,5 cm en snij de corresponden-
tiekaartjes in stukken van 10 x 7,5 cm. 
Bekleed het chipboard met dessin-
papier en voeg de tekst toe (deze is 
geprint met de computer). Rijg het ge-
heel aan de ring en bind er een lint aan 
zodat het boekje om de hals gedragen 
kan worden.

Dit is heel handig als je in 

Disneyland bent en het geluk 

hebt Disneyfiguren tegen te 

komen! Dan heb je je boekje 

direct bij de hand om een 

handtekening te vragen.

special verschillende invullingen met dezelfde papierlijn

Mickey Mouse
REALISATIE: MOON HULSMAN

Materialen
voor alle creaties BAZZILL BASICS 
CARDSTOCK WIT | DESSINPAPIER | 
RAyHER STANS | SIZZIx | CHIPBOARD | 
CORRESPONDENTIE-KAARTJES | IJZEREN 
RING | LINT | CD HOESJE
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BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT | RIBBELKARTON | ELINE’S VINTAGE STEMPEL | BLOEMPONS | MCGILL STARBURST 
PONS | GEO PUNCH BORDERPONS DAISy | LINT | SCRAPPER’S FLOSS 

Materialen
WEBSTER’S PAGES DESSINPAPIER | PRIMA MARKE-
TING HARTSTEMPEL EN BLOEMEN | CRAFTy INDI-
VIDUALS VINTAGE STEMPEL | MCGILL TAKJESPONS | 
CUTTLEBUG MET LETTERSTANS | LINTJE | VEERTJE 
| TULE | STRASS STEENTJES | SCHARNIER (MET 
SILHOUETTE GESNEDEN)
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Love   for ever

REALISATIE: BOUKJE VAN DER WEIT

Maat voorkant kaart: 15 x 12 cm.

Home Sweet Home Snij een strook van 30 x 12 
cm van het dessinpapier. Ril op 11 en 18 cm en 
vouw de strook tot een drieluik. Knip bladeren 
uit het dessinpapier en gebruik dit samen met 
de uitgeknipte stempelafdrukjes, bloemetjes, 
takjes, veertjes en strass steentjes om de kaart 
aan te kleden. Stans en schrijf de tekst. De tekst 
links bij het vogeltje zit in het papier. 

Maat voorkant kaart 17 x 10 cm

Dag van je Leven.  Vouw het karton in drie 
delen, zodat een envelopvorm ontstaat. Stik 
de onderkant vast met de naaimachine en 
versier de bovenflap met een transferstrook 
(zie beschrijving). Scheur de onderrand en 
plak hier een geponste strook onder. Maak de 
envelop af met het ribbelkarton, de bloem, lint 
en de tekst.

Werkwijze 
transfertechniek
Plak breed plakband over een 

tekst of een gedeelte van een ad-

vertentie. Verwijder het plakband 

heel voorzichtig, zodat er een 

laagje van de tekst/advertentie op 

het plakband blijft zitten. Maak 

de achterkant van het plakband 

nat en wrijf het papierlaagje eraf 

met de vingers. De afdruk blijft 

zichtbaar op het plakband en plakt 

nog een beetje, zodat deze gelijk 

opgeplakt kan worden.

Kaarten met het 
 betere knipwerk

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | WEBSTER’S PAGES 
DESSINPAPIER | VLOEIPAPIER | ELINE’S VINTAGE 
STEMPEL | MCGILL STARBURST EN PINE PONSEN | 
BLOEMPONS | CUTTLEBUG MET CUTTLEKIDS ALFABET 
| KANT | TULE

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm.

Liefde & Geluk. Snij een basiskaart van 27 x 13,5 cm en vouw deze dubbel. Snij een 
vierkant van 13 x 13 cm uit dessinpapier en plak deze op de kaart. Knip de tak uit 
het dessinpapier en snij een cirkel. Maak een compositie met de strook ribbelkarton, 
de tak, het kant, de tule en de bloem. Stans de letters en stempel het labeltje.

Werkwijze bloem
Pons 24 bloemen uit vloeipapier en pons twee meeldraden. Maak een gaatje in het 
midden van de bloemen en zet het geheel vast met een splitpen. Bol de bloemblaad-
jes een beetje op.
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Maat voorkant kaart: 12 x 12 cm

Sending You Sunshine. Maak een dub-
bele kaart van 12 x 12 cm en rond de 
onderste hoeken af. Snij een strook card-
stock van 11,5 x 5 cm, rond de hoeken 
af, stempel er een tekst op en embos de 
strook. Snij twee stroken dessinpapier, 
bewerk de onderste rand met een rand-
pons. Plak een strookje wit cardstock tus-
sen het dessinpapier en werk de naden 
af met een stik- en zigzagsteek. Plak alles 
met foam tape op de kaart. Stempel een 
bloem op wit cardstock, knip deze uit en 
bewerk de bloem met een embossingmal. 
Strik een stukje waxkoord door de knoop 
en plak de knoop op de bloem.

Maat voorkant kaart: 13,5 x 12 cm

Hi. Rond de onderste hoeken van de kaart 
af met een hoekpons. Snij twee stroken 
dessinpapier van  11,5 x 6,5 cm, rond van 
een van de stukken de onderste hoeken 
af en plak het geheel op de kaart. Snij een 
strook dessinpapier van 11,5 x 2 cm en 
werk de boven- en onderkant af met een 
zigzagsteek. Plak de journaling sprouts 
met foam tape op elkaar en op de kaart. 
Maak met de letterstickers een tekst op 
de kaart.

REALISATIE: INGRID DANVERS

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm

Happy Birthday. Deze kaart heeft de 
vouw aan de linkerkant. Snij dessinpa-
pier op 14 x 9 cm. Plak in het midden 
een stuk dessinpapier van 9 x 6 cm. 
Werk de horizontale naden af met een 
zigzagsteek en naai langs de buitenste 
randen een stiksteek. Maak in het mid-
den van de kaart een inkeping zo breed 
als het lint. Haal het lint er doorheen en 
knoop aan de bovenkant van de kaart 
een strik. Snij een label uit dessinpapier 
en een uit cardstock. Stempel op het 
cardstock label een tekst. Plak de labels 
op elkaar en plak ze met foam tape op 
de kaart.

Ingrid zit al een 
poosje in het design-
team van het relatief 

nieuwe merk 
““Jillybean Soup”.

En daar zin we als 
“Cards Only redactie” 
harstikke trots op. 

Z e heeft natuurlijk 
ook voor deze leuke 
kaarten het nieuwste 

papier gebruikt. 

De nieuwe 
       lijnen van
 Jillybean Soup

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | 
JILLIBEAN SOUP “ALPHABET SOUP” 
DESSINPAPIER, CLEAR STAMPS | SPEL-
LBINDERS NESTABILITIES LABELS 
FOUR | CREATIVE IMPRESSIONS LINT

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | 
JILLIBEAN SOUP “ALPHABET SOUP” 
DESSINPAPIER, CLEAR STAMPS | 
CREATIVE CAFé KNOOP | CUTTLEBUG 
MET SWISS DOTS EMBOSSING FOLDER 
| FISKARS RANDPONS | EK SUCCESS 
HOEKPONS | WAxKOORD

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | 
JILLIBEAN SOUP “ALPHABET SOUP” 
DESSINPAPIER, ALPHABEANS, 
JOURNALING SPROUTS | EK SUCCESS 
HOEKPONS 
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REALISATIE: CARMEN LUCAS LUyCKx REALISATIE: MOON HULSMAN

BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT | BO-
BUNNy DESSINPAPIER “GREASE MONKEy” 
| SCRAPPy CAT CLEAR STAMPS NR SCR1032 
| FISKARS STEMPELSET “AWAy WE GO NOW 
BOARDING” | INKADINKADO STEMPELSET 
NR 93742 | ZUTTER BIND-IT-ALL | AMERICAN 
CRAFTS THICKERS | GESSO | TIM HOLTZ PAPER 
DISTRESSER | SCHUURPAPIER | TRANSPARAN-
TE SHEET | LINT | NIETJES | MINI ALFABET 
STICKERS | METALEN SLUITRINGEN | KENTE-
KENPLAAT VAN INTERNETSITE HTTP://ACME.
COM/LICENSEMAKER/

BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT | DREAM 
STREET PAPERS DESSINPAPIER “LULLABy” 
| GESSO | TIM HOLTZ PAPER DISTRESSER | 
SCHUURPAPIER | KAREN FOSTER SCRAPPER’S 
FLOSS ZWART | AMERICAN CRAFTS THICKERS 
| MINI ALFABET STICKERS | KNOPEN | PAPER-
CLIP | NIETJES | KENTEKENPLAAT VAN INTER-
NETSITE HTTP://ACME.COM/LICENSEMAKER/ 

Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm.

De basis is kraft cardstock. Verf een 
gedeelte van de kaart met Gesso. Snij een 
cirkel van 12 cm uit het dessinpapier. Dis-
tress de randen van de kaart en de cirkel. 
Snij de foto’s op maat en schuur de randen 
van de grote foto. Zet de knopen vast met 
scrapper’s floss en plak alles op. Maak de 
kentekenplaat op de website. Print de ken-
tekenplaat uit en plak deze voorop de foto 
van de auto. Maak de kaart af met de alfabet 
stickers, nietjes en de paperclip.

TIP: Zelf ook zo’n leuke kentekenplaat maken? Kijk op de website: 

http://acme.com/licensemaker I

B

T
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Inchies & twinchies

Baby You Can Drive My Car!
Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm.

Kraft cardstock is de basis voor deze 
kaart. Verf wat Gesso op de kaart. Snij 
dessinpapier van 10 x 8 cm en maak 
daar gaatjes in met de Bind-It-All. Snij 
een strook van 13 x 4 cm en bewerk alle 
randen met de paper distresser. Schuur 
de randen van de foto en plak alles op 
de kaart. Plaats de thicker en stempel de 
tekst. De ster stempelen op dessinpapier 
en de auto op sheet. Plak en niet alles 
vast. Maak de kentekenplaten op de site, 
print ze, knip ze uit en plak ze op.

Je hebt vast wel eens gehoord van ATCs (Artist Tra-

ding Cards). Maar wist je dat er ook inchies, twin-

chies en moo’s zijn? De maten van deze kaartjes zijn 

over de hele wereld hetzelfde, zodat er internatio-

naal geruild en verzameld kan worden. 

De maat van een ATC kaartje is 8,9 x 6,4 cm. Dit is de 

grootste van het stel en je kunt er best veel op kwijt. 

Dan heb je inchies en die zijn, het woord zegt het 

al, een inch dus 2,5 x 2,5 cm. Ook zijn er twinchies, 

die twee inches groot zijn dus 5 x 5 cm en moo’s, 

die zijn 7 x 2,8 cm. Hier zie je een serie met van alle 

soorten een voorbeeld, gemaakt met restjes dessin-

papier.

Probeer het eens, je zult versteld staat van de moge-

lijkheden van deze kleine kaartjes en hoeveel je er 

toch nog op kwijt kunt!

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT, ORANJE, ROOD 
EN BLAUW | My MIND’S EyE DESSINPAPIER | 
PENNy BLACK STEMPELS | BRADS  



50 | cards-only 

REALISATIE: IOLANDA MEURS

Maat voorkant label: 15 x 8 cm

Just Because. Bloemen met een glitter-
randje, leuk voor aan een cadeautje of 
bos bloemen! 

Er zijn veel verschillende soorten 

nieuwe stansen. Bloemen, blaadjes, 

fotohoekjes etc. Je kunt ze “enkel” 

gebruken, maar ook heel goed 

combineren.

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm.

The Only Way. De in verschillende 
grootte gestanste bloemen voorzien 
van takjes. Gebruik cardstock als basis 
voor de kaart, hierop dessinpapier 
en dotcardstock. Plak de bloemen en 
blaadjes over een strook kant op de 
kaart.

Maat voorkant kaart: 15 x 11 cm.

Smile.  De bloemen zijn hier gelaagd opgeplakt nadat ze bewerkt zijn 
met bruine inkt. De brad in het midden maakt het helemaal “af”.

De stansen van Crealies kunnen 

door alle stansapparaten 

maar wel met de daarvoor bestemde 

tussenplaten. De bloemen kunnen 

in verschillende groottes 

uitgestanst worden en bewerkt 

worden met inkt, gelpen, glitter 

of gewoon gebruikt worden 

met veel laagjes. 

Natuurlijk kunnen ze ook 

opgeplakt worden en 

de bloemblaadjes een beetje 

dubbelgevouwen worden 

voor een leuk effect.

           Werken met 
de stansen 
  van CreaLIES

Materialen
voor alle kaarten: BAZILL BASIS CARDSTOCK, BLING 
GROEN, DOT ROOD | DESSINPAPIER OCTOBER AFTER-
NOON CHERRy HILL, STICKERS | STANSEN CREALIES | 
LINT | BRADS | PONS TAKJES MC GILL

Maat voorkant kaart: 15 x 11 cm

Maat tag: 12 x 9 cm.

Sweet Summer.  Verschillende bloemen 
uitgestanst en bewerkt met een witte 
gelpen voor een heel speels effect.
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BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | BOBUNNy CARDSTOCK WIT | OCTOBER AFTERNOON DESSINPAPIER, DIE-CUTS EN WOORDSTICKERS 
“CHERRy HILL” EN “DUCKS IN A ROW” | MARTHA STEWART BORDERPONS, VLINDERPONS | PRIMA MARKETING SAy IT IN PEARLS | LINT | 
ROZE FOTOFLIP | BLOEMETJES | BLOEMBAKJES VAN ACTION | SCHOOLBORDKRIJT
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Special

Mooie kaartenbak
            “for boys”
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Maat voorkant kaarten: 15 x 10 cm

It’s a Boy! 
Snij een basiskaart van 30 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij geruit 
dessinpapier van 12 x 9 cm en plak dit op het midden van de kaart. 
Snij gestreept dessinpapier van 15 x 3 cm en plak dit met foam tape 
op de kaart. Haal de geschulpte rand uit het die-cut vel en snij hier 
een stukje van 14 cm af. Haal een lintje door de gaatjes en plak de 
uiteinden aan de achterkant vast met een stukje plakband. Knoop 
een lintje met label aan het lint en plak de rand met foam tape op, 
net iets onder het gestreepte strookje. Plak enkele woordstickers op 
de kaart en plak het eendje met foam tape op. Pons twee vlinders uit 
het groene dessinpapier en plak ze op de kaart. Gebruik een swirl 
van Prima parels voor de vlinders. 

2 Cute
Snij een strook cardstock van 30 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij 
geruit dessinpapier van 9,5 x 7,5 cm en plak dit bovenaan de kaart. 
Snij een stukje van 9,5 x 7 cm uit het dessinpapier, zorg ervoor dat 
daar de drie eendjes goed op staan en plak dit onderaan de kaart. 
Snij een strookje gestreept dessinpapier van 9,5 x 1,3 cm en plak dit 
tussen de andere twee vlakjes. Plak nu de diverse die-cuts met foam 
tape op en plak nog een woordsticker op het gestreepte strookje. 

Welkom Baby
Snij een strook cardstock van 30 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij 
blauw dessinpapier van 14,5 x 9,5 cm en plak dit op de kaart. Plak 
in het midden hiervan groen dessinpapier van 8,5 x 6,5 cm en daar-
overheen een strookje gestreept dessinpapier van 10 x 5 cm. Plak nu 
de diverse die-cuts en woordstickers al dan niet met foam tape op.

De bloembakjes zijn er in verschillende kleurtjes. Versier 
de bakjes met stukjes dessinpapier, die-cuts, woordstic-
kers, bloemen en lintjes. Schrijf eventueel met krijt een 
tekst op de voorkant van het bakje. Zet de jongenskaarten 
in het gele bakje en de meisjeskaarten in het roze bakje. 
Zo heb je niet alleen leuke kaartenbakjes, maar ook wat 
kaartjes op voorraad! 

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN 

October 
Afternoon
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Special

Mooie kaartenbak
            “for girls”

cards-only | 55

Maat voorkant kaarten: 15 x 10 cm

Word maar gauw weer beter 
Snij een strook cardstock van 30 x10 cm en vouw deze dubbel. Snij 
een strook roze dessinpapier van 14,5 x 7 cm, pons de rand met een 
borderpons van Martha Stewart en plak het strookje rechts op de 
kaart. Snij een strookje gestreept dessinpapier van 15 x 3,5 cm en 
plak dit op de kaart over het roze stukje. Plak nu alle die-cuts met 
foam tape op en gebruik een swirl van de Prima parels voor het 
bijtje. 

Gefeliciteerd
Snij een strook cardstock van 30 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij 
een strookje van het roze dessinpapier van 14,5 x 4,5 cm en plak dit 
rechts op de kaart. Snij een strookje gestreept dessinpapier van 9,5 
x 6,5 cm en plak dit iets over het midden van de roze strook, links 
op de kaart. Maak een lus van een lintje en plak het met dubbelzijdig 
tape achter het bijtje. Knip daarna het lint op de goede maat af. Plak 
het geheel met foam tape links bovenaan de kaart. Print de tekst op 
het tabje en plak dit rechts op de kaart. Plak als laatste het vogeltje 
en de die-cut iets verhoogd op de kaart. 

It’s a Girl 
Snij een strook cardstock van 30 x 10 cm en vouw deze dubbel. Snij 
een strookje roze dessinpapier van 14,5 x 9,5 cm en plak dit op de 
kaart. Snij een strookje gestreept dessinpapier van 14,5 x 3,5 cm en 
plak dit op de kaart. Snij 15 cm van de centimeter uit het die-cut vel 
en plak dit op de kaart, naast het gestreepte strookje. Plak de tekst 
die-cut op de kaart en plak de overige die-cuts op met foam tape. 
Gebruik een swirl van de Prima parels voor het bijtje. De kaart is nu 
klaar voor de komst van de kleine meid en hoeft alleen nog maar 
afgewerkt te worden met de naam in thicker letters.

Je kunt het kaartenbakje 

natuurlijk ook maken als 

een leuk kraamcadeautje.

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN 

October 
Afternoon
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Je kent ze vast wel, die prachtige vellen 
met die-cuts. October Afternoon heeft 
ze bij iedere lijn, dus heel mooi en 
gemakkelijk te combineren met hun 
prachtige papier!

De basis voor de kaartjes is een strook van 30 x 15 cm. 

Ril deze op 3,5 – 7 – 12 – 17 en 23,5 cm. Vouw de strook 

tot een harmonica. 

Snij uit het dessinpapier drie verschillende strookjes 

van 15 x 3,5 cm, 15 x 5 cm en 15 x 6,5 cm en plak ze 

op de kaart. Voeg de die-cuts toe naar eigen smaak en 

klaar is de kaart!

De zakjes kunnen worden bekleed met wat restjes des-

sinpapier en een paar die-cuts. Zo maak je heel snel een 

passende verpakking voor een klein cadeautje.

REALISATIE:MARGA BOOD

REALISATIE: SAMANTHA VAN IPERENSpelen met 
die-cuts

Materialen 
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW | OCTOBER AFTERNOON “CHERRy HILL” DESSINPA-
PIER, DIE-CUTS | AMERICAN CRAFTS THICKERS | LINT | ZAKJES | KRALEN | KATOEN

Materialen 
voor alle kaarten en emmertje: CORE’DINATIONS CARDSTOCK ROZE EN GROEN 
| OCTOBER AFTERNOON “CHERRy HILL” DESSINPAPIER, WILD CARD, STICKERS | IMA-
GINISCE BLOEMEN | PEBBLES INC. CANDy DOTS | LINT | PINS | MARTHA STEWART 
BORDERPONS, VLINDERPONS | KAREN FOSTER SCRAPPER’S FLOSS | BLOEMPONS | 
KNOPEN | CHARM | LABELS | ZINKEN EMMERTJE MET KLAVERTJE VIER

Special
October 

Afternoon

Smile
Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Maak een dubbele kaart van 15 x 15 cm. Plak er 
een stuk dessinpapier op van 14,5 x 14,5 cm en 
nog eentje in het midden van 11 x 11 cm. Voeg de 
strook toe en strik hier het lint omheen. Plak een 
bordersticker onder de wild card en plak de wild 
card op met foam tape. Maak het geheel af met 
bloemen, pins, stickers en candy dots.

Sweet Summer
Maat voorkant kaart: 13 x 13 cm

Snij een strook cardstock van 26 x 13 cm en 
vouw deze dubbel. Snij een rechthoek van 13 x 
10 cm en plak daaronder een geponste strook 
dessinpapier. Plak hier achter het uiteinde van 
het lint en plak dan het geheel op de kaart. Plak 
de wild card met foam tape vast en maak de 
kaart af met geponste bloemen, knopen, stickers 
en pins.

Veel Geluk
Beplak het karton dat om het emmertje zit met 
dessinpapier. Pons een vlinder en plak deze 
samen met de bloem op de bovenzijde. Strik het 
lint met de charm aan het handvat.
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Special
October 

Afternoon

Maat voorkant kaart: 15 x 11 cm

May Your Day Be Filled With Joy. De basis is een 
dubbelgevouwen strook cardstock van 22 x 15 cm. 
Plak hierop een dessinpapier kaart van 14 x 10 cm 
die bewerkt is met een decoschaar of randpons. 
Snij een rode cardstock rechthoek van 12 x 8 cm 
en een kraft cardstock rechthoek van 11,5 x 7,5 cm. 
Plak ze op elkaar en plak een lintje in het midden. 
Werk de kaart af met een aantal leuke die-cuts en 
een tekst.

Maat voorkant kaart: 15 x 14 cm

Bee Happy. Snij een strook kraft cardstock 
van 30 x 14 cm en vouw deze dubbel. Snij een 
vierkante dessinpapier kaart van 12 x 12 cm, 
maak de randjes oud met een paper distres-
ser en borduur er een randje op. Neem een 
strookje van het die-cut vel en plak dit samen 
met een lintje onderaan de kaart. Plak daar 
overheen de dessinpapier kaart met foam 
tape. Plaats de tekst en de bijtjes ook met 
foam tape op de kaart, maak een “staart” van 
strass steentjes en klaar is de kaart.

Maat voorkant kaart: 15 x 11 cm

You & Me. Snij een basiskaart uit roze cardstock. Snij een donker-
rode strook van 14 x 9 cm en bewerk deze boven en onder met de 
randpons. Plak hier een dessinpapier strook op van 13,5 x 6 cm 
met daar overheen het lint. Plak het geheel op de kaart, voeg het 
journaling kaartje toe en maak de kaart af met een strikje, twee 
bloemetjes en twee pins.

Maat voorkant kaart: 15 x 11 cm

A Cherry For Your Thoughts. Snij een basiskaart uit kraft 
cardstock en een rechthoek dessinpapier die een halve centimeter 
kleiner is. Snij een rode strook van 11 x 7 cm, bewerk deze aan 
beide zijden met een randpons en plak de strook op de kaart. Voeg 
een breed stuk lint toe en de die-cut en tekst. Krul de bloemsteel-
tjes om en plak de bloemetjes als laatste op de kaart.

REALISATIE: JOLANDA MEURS

REALISATIE: JOLANDA MEURS
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REALISATIE: JEANET BOSMAN

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW EN ZALM | GRAPHIC45 DESSINPAPIER “BABy2BRIDE COLLECTION” | KANT | LINT | ROOSJES | CHARM | PLAKPARELS 
| BLOEMEN | TEKSTSTEMPELS | DMC GAREN | NOSTALGISCHE PLAATJES VAN GRATIS BLOG: SHABByCHICPAPIRSKATTER.BLOGSPOT.COM

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW, ECRU EN LICHT ZALM | DESIGNPAPIER GRAPHIC45 BABy-
2BRIDE COLLECTION |KANT|LINT| ROOSJES | CHARMS | PLAKPARELS | BLOEMEN | TEKSTSTEMPELS 
| BRUIN INKTBLOKJE |DMC GAREN |NOSTALGISCHE PLAATJES VAN FREE BLOG ; SHABByCHICPAPIR-
SKATTER.BLOGSPOT.COM.

Baby -->
Maat voorkant kaart 18 x 13 cm

Snij een strook blauw cardstock van 26 x 18 cm, vouw 
de strook dubbel en plak er twee stukken doorgestikt 
dessinpapier op. Voeg aan de linkerkant een breed stuk 
kant toe en plak daar het plaatje op. Strik er een lintje 
overheen en bevestig de toef bloemen erop. Versier de 
kaart met een stukje opgerold dessinpapier, kant, roosjes 
en een charm. De letter B komt uit het dessinpapier en 
de rest is gestempeld met alfabet stempels.

Wishing you a slice of happiness
De basiskaart is gemaakt van licht zalm cardstock. Het 
is een flinke kaart en de vouw zit aan de bovenkant. Snij 
twee stukken dessinpapier om de voorkant van de kaart 
me te beplakken. Het dessinpapier is net iets kleiner
dan de kaart en is rondom oud gemaakt en bewerkt met 
een inktblokje. Stik het dessinpapier op de basiskaart. 
Plak een strook kant onderop de kaart. Print op ecru 
cardstock het nostalgische plaatje. Mat dit op licht blauw
cardstock. Rondom lekker oud maken met inkt. Plaats 
het plaatje op de kaart, verwerk gelijk het satijn lint. 
Maak mooie bloementoeven en plak deze op de
kaart. Werk af met wat pins en plakparels. Stempel de 
tekst.
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Romantisch

Probeer ook eens een kaart te maken met deze 
nostalgische plaatjes. Dit soort plaatjes zijn 

goed te vinden op internet, o.a.:
http://shabbychicpapirskatter.blogspot.com

Print de plaatjes op Bazzill papier, dat zorgt 
voor het canvas effect.
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REALISATIE: JEANET BOSMAN

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW EN ZALM | GRAPHIC45 DESSINPAPIER “BABy2BRIDE COLLECTION” | KANT | LINT | ROOSJES | CHARM | PLAKPARELS 
| BLOEMEN | TEKSTSTEMPELS | DMC GAREN | NOSTALGISCHE PLAATJES VAN GRATIS BLOG: SHABByCHICPAPIRSKATTER.BLOGSPOT.COM

It’s your Special Day
Maat envelop: 11 x 15 cm.

Snij een strook cardstock van 30 x17 cm en vouw 
deze tot een envelop. Snij de hoeken bovenaan schuin 
af en beplak de voorkant en de flap (ook binnenin) 
met doorgestikt dessinpapier. Stempel de tekst op een 
cirkel, plak deze op de kaart en voeg een breed stuk 
lint toe, met een strik aan de voorkant. In zo’n envelop 
past minstens net zo’n mooie kaart, maar zo’n envelop 
is ook heel leuk om te krijgen als cadeau envelop met 
geld of een cadeaubon erin.

With love on your birthday
Maat voorkant kaart: 10 x 14 cm

Maak voor de binnenkant een enkele kaart van 10 x 14 cm, 
beplak ook deze met doorgestikt dessinpapier en voeg het 
nostalgische plaatje met een stukje muziekpapier toe. Knip een 
reepje stof, bevestig er een roosje op en plak het schuin onder 
het plaatje. Werk het geheel af met bloemen, een charm, plakpa-
rels en roosjes.
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ENostalgische 
         enveloppen

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW EN ZALM | 
GRAPHIC45 DESSINPAPIER “BABy2BRIDE COLLEC-
TION” | KANT | LINT | ROOSJES | CHARM | PLAKPA-
RELS | BLOEMEN | TEKSTSTEMPELS | DMC GAREN | 
NOSTALGISCHE PLAATJES VAN GRATIS BLOG: SHAB-
ByCHICPAPIRSKATTER.BLOGSPOT.COM

Romantisch
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Voor deze kaarten zijn de frames 
gebruikt als basis voor de kaart. 

De frames zitten met 4 
verschillende vormen in een die-cut vel.

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN

Maat voorkant kaart: 12,5 cm doorsnede

Hello. De basis voor deze kaart is het ronde frame. Snij een 
strookje van 11 x 3,5 cm uit het groene dessinpapier en rond de 
hoeken af. Snij roze dessinpapier van 8 x 4 cm, waar drie vogeltjes 
op staan. Rond ook van dit strookje de hoeken af en plak beide 
strookjes volgens het voorbeeld op de kaart, waarbij een blauw 
lintje achter het groene strookje wordt geplakt. Plak een bruin 
kantje onder het roze strookje en plak het blauwe lint er iets boven. 
Knip beide lintjes af en werk netjes af met een knoop, waar een 
lintje doorheen geknoopt is. Pons een groene en een roze vlinder 
en plak beide met een swirl van Prima parels op de kaart. Steek een 
pin met tekstlabel door het lintje op de knoop. 

Maat voorkant kaart: 12,5 x 12,5 cm
Thanks So Much. Snij een strook cardstock van 25 x 12,5 cm 
en vouw deze dubbel. Plak het postzegelframe uit het die-cut 
vel tegen de voorkant van de kaart. Snij uit het roze dessinpa-
pier een stukje van 11,5 x 5,5 cm en let erop dat onderaan de 
vogeltjes goed staan. Snij een smal strookje van 10 cm en twee 
vogeltjes breed uit het bruine dessinpapier. Plak beide strookjes 
op de kaart met het lintje achter het roze strookje. Maak een 
knoopje in het lint, knip het uiteinde af en plak het vast op de 
kaart. Steek een pin met tekstlabeltje door de knoop. Pons twee 
vlinders uit het groene dessinpapier en plak ze op de kaart met 
een swirl van de Prima parels. 

Maat voorkant kaart: 12,5 x 6,2 cm

A Little Birdie Told Me.  Als basis voor de kaart is het roze 
frame gebruikt. Vouw het roze frame dubbel, zodat de vogeltjes 
aan de onderkant voorop de kaart staan. Snij een strookje van 
8,5 x 3,5 cm uit het gestippelde dessinpapier. Mat het strookje 
met groen dessinpapier en plak het op de voorkant van de 
kaart. Pons een cirkeltje van ongeveer 2,5 cm uit het bruine 
dessinpapier en plak dit met foam tape op de kaart. Maak rechts 
bovenin de kaart een gaatje, knoop er een lintje doorheen en 
werk de kaart af met de pin en het tekstlabel. 

Maat voorkant kaart:10 x 10 cm.

Happiness. Snij een strook cardstock van 20 x 10 cm  
en vouw deze dubbel. Snij een dessinpapier kaartje van 
9,5 x 9,5 cm en plak dit op de voorkant van de kaart. Snij 
smalle strookjes van 9,5 cm lang uit het dessinpapier 
en plak de strookjes links op de kaart. Snij een strook 
“cherish-love” en plak deze tegen de smalle strookjes 
aan. Werk de kaart af met bloemetjes, een woordsticker 
en lint. 

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm.

Forever. Snij een strook cardstock van 23,5 
x 10,5 cm en ril de strook op 8,5 cm. Snij een 
rechthoekje dessinpapier van 10 x 8 cm en plak 
dit op de voorkant van de kaart. Snij een gestip-
pelde strook uit het dessinpapier en plak deze 
links op de kaart. Strik er een lint overheen 
en werk de voorkant af met een woordsticker. 
Snij een strook van 14,5 x 10 cm uit het des-
sinpapier en plak deze aan de binnenkant van 
de kaart. Snij een strook ”cherish-love” uit het 
dessinpapier van 14,5 cm lang en bevestig de 
strook aan de binnenkant van de kaart. Werk de 
binnenkant eveneens af met een woordsticker.

Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK 
BEIGE | HEIDI GRACE “FOREVER LOVE” DES-
SINPAPIER, RUB-ONS, PRINTED ICON ACCENTS, 
WOORDSTICKERS | LINT | BLOEMEN | RANGER 
DISTRESS INKT TEA DyE 

Materialen
voor alle kaarten: BOBUNNy CARDSTOCK GROEN 
| LILy BEE “THREE LITTLE BIRDS” DESSINPAPIER, 
FRAMES | HOEKPONS | MARTHA STEWART VLIN-
DERPONS | LINT | PIN | PRIMA MARKETING SAy IT IN 
PEARLS | CIRKELPONS | KANT

Oh soLovely 
Maat voorkant kaart: 12,5 x 12,5 cm.

Happily Ever After. Snij een strook cardstock van 27,5 x 12,5 cm, 
ril op 7,5 cm van beide kanten en vouw beide zijkanten naar het 
midden. Snij twee rechthoekjes dessinpapier van 12 x 7 cm en 
plak op beide flappen een stukje dessinpapier. Snij een vierkant 
dessinpapier van 12 x 12 cm en plak dit aan de binnenkant van de 
kaart. Maak twee gaatjes in de bovenkant van de kaart en vouw 
de bovenkant over de onderkant heen. Maak twee gaatjes in de 
onderkant op dezelfde plek. Haal een lintje door de gaatjes en strik 
de kaart dicht. Wrijf een rub-on tekst op de onderkant van de kaart 
en plak er twee icon accents bij. Werk de kaart af met een woord-
sticker rechts bovenaan.
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REALISATIE: 
ELLA EN MARJAN SCHIPPERS
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Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Dream.  Maak een dubbele basiskaart van 15 x 15 cm uit 
blauw cardstock. Snij van verschillende dessins stukken van 
14 x 13 cm, 14 x 6 cm, 9 x 7 cm, 14 x 6 cm en 7 x 7 cm. Be-
werk alle papierranden met de distresser en beïnkt ze met 
bruine inkt. Pons een sierrand aan de horizontale strook en 
plak het geheel op de kaart. Stempel de afdruk op aquarel-
papier van 8 x 8 cm, kleur deze in en plak met foam tape op 
de kaart. Werk de kaart af met bloemen, pins, geponst blad, 
ticket, spiegeltje en candy dots.

Maat voorkant kaart: 14,5 x 14,5 cm

Gardeners make good friends.  Snij een dubbele kaart van 
14,5 x 14,5 cm. Snij van verschillende dessins stukken van 
14 x 14 cm, 10 x 6 cm, 12,5 x 5 cm, 4,5 x 4,5 cm en 6,5 x 4 cm 
en plak ze op de kaart. Stempel het afdrukje op aquarelpa-
pier en kleur het in met distress inkt, mat het op dessinpa-
pier en plak het met foam tape op de kaart. Werk de kaart af 
met lint, pins, bloemen en candy dots.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Friends Fill Your Life With Smiles.  Snij een strook blauw 
cardstock van 30 x 15 cm en vouw deze dubbel. Snij van 
verschillende dessins stukken van 14,5 x 10 cm, 15 x 6 cm, 
8 x 6 cm en plak alles op de kaart. Bevestig het kant op de 
kaart. Stempel het afdrukje op aquarelpapier van 10 x 7 
cm en kleur het in, mat het dan op dessinpapier van 11 x 8 
cm. Werk de kaart af met de geponste vlinders en bloemen 
(bewerkt met Glossy Accents lijm en Crystals) en de tekst.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm

Love chocolate.  Snij een strook bruin cardstock van 30 x 15 cm en 
vouw deze doormidden, rond de hoeken af. Snij dessinpapier van 
14,5 x 8 cm en van 14,5 x 6 cm en rond ook hiervan de hoeken af. 
Stempel de chocolate box op aquarelpapier en kleur in met distress 
inkt, knip uit en plak met foam tape op de kaart. Stempel, kleur en 
knip het Magnolia meisje en plak haar op de chocolate box met foam 
tape. Stempel de tekst op aquarelpapier, mat op bruin cardstock en 
plak met foam tape vast. Werk de kaart af met bloemen, lint, brad, 
spacer, charm en Glossy Accents op de bloem.

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK BRUIN | LUxE DESIGNS DESSINPAPIER 
“GINGERSNAP” | ALOTA RUBBER STAMPS CHOCOLATE BOx STEMPEL 
| MAGNOLIA MINISTEMPEL | STAMPINBACK TEKSTSTEMPEL | LINT | 
BLOEMEN | BRAD | SPACER | RANGER GLOSSy ACCENTS LIJM | RANGER 
DISTRESS INKT | 7 GyPSIES CHARM

BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW | LUxE DESIGNS DESSINPA-
PIER “GINGERSNAP” |  PENNy BLACK STEMPEL | MARTHA STEWART 
BORDERPONS | TIM HOLTZ PAPER DISTRESSER EN TICKET | MCGILL 
BLADPONS | PEBBLES INC. CANDy DOTS | BLOEMEN | SPIEGELTJE | 
PINS | RANGER DISTRESS INKT

BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW | LUxE DESIGNS DESSINPAPIER 
“GINGERSNAP” | PENNy BLACK STEMPEL | LINT | BLOEMEN | PEBBLES 
INC. CANDy DOTS | PINS | RANGER DISTRESS INKT

BAZZILL BASICS CARDSTOCK BLAUW | LUxE DESIGNS DESSINPAPIER 
“GINGERSNAP” | SUGAR NELLIE “HOME GROWN” STEMPEL | MAGNO-
LIA TEKSTSTEMPEL | RANGER DISTRESS INKT | MARTHA STEWART 
VLINDERPONS | BLOEMPONS, HOEKPONS | KANT | CRySTALS | RAN-
GER GLOSSy ACCENTS LIJM 

Kaarten in Blauw
        en Bruin



Maat voorkant kaart: 15 x 13 cm

Get well soon.  Snij de basiskaart uit het cardstock en snij 
een stuk dessinpapier van 14 x 12 cm. Bewerk dit aan de 
onderkant met de randpons en plak het op de kaart. Plak in 
het midden een strook dessinpapier van 13 x 6 cm en knoop 
er een lintje om. Steek twee pins door het lint en werk de 
kaart af met de bloemen en de tekst.
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REALISATIE: JOLANDA MEURSREALISATIE: JOLANDA MEURS
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Tasje
For you.  Neem een wit tasje als basis. Snij een stuk cardstock 
van 16 x 12 cm en een stuk dessinpapier van 15 x 11 cm. Plak 
hier een paars lintje op en prik onderaan twee brads door 
het papier. Plak het geheel op de tas. Snij een rechthoek paars 
cardstock van 14 x 7 cm en een rechthoek dessinpapier van 
13,5 x 6 cm, plak deze op elkaar en dan op het tasje. Stans 
twee cirkels als basis voor de tekst en plak ook deze op het 
tasje. Maak een tag van 8 x 4 cm voor aan de hengsels en werk 
het tasje af met een leuke tekst.

Maat voorkant kaart: 11 x 11 cm

Love you.  Snij de basiskaart en plak hier een stuk dessin-
papier op van 10 x 10 cm. Zet links onderin twee brads vast 
en plak de groene swirl in het midden. Stans twee cirkels 
en plak deze over de rand van de kaart, volgens voorbeeld. 
Voeg wat takjes, bloemetjes en een labeltje toe en maak de 
kaart af met de tekst.

Maat voorkant kaart: 11 x 11 cm

Beautiful you.  Snij een basiskaart van paars cardstock. 
Snij een stuk dessinpapier van 11 x 10 cm en eentje van 10 
x 9 cm en plak deze op de kaart. Voeg een sierrand toe en 
een sticker met tekst. Plak de tekst bovenaan de kaart op en 
maak de kaart af met de bloemen.

Materialen
VooR alle kaaRten en taSje: BAZZILL 
BASICS BLING CARDSTOCK PAARS EN 
GROEN | KAISERCRAFT DESSINPAPIER, 
BRADS | LINT | DOODLEBUG FRILLS, 
ICONS EN LETTERS | KLEINE LET-
TERSTICKERTJES | PINS | RANDPONS | 
MCGILL TAKJESPONS | LABELTJE | WIT 
TASJE | SPELLBINDERS NESTABILITIES 
SCALLOPED CIRCLES EN OVALS
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Maat voorkant kaart: 12,5 x 12,5 cm.

Just For You. Snij een strook Bazzill cardstock van 25 x 12,5 cm en 
vouw deze dubbel. Snij dessinpapier van 12 x 12 cm en plak dit op 
de kaart. Snij een strookje gestreept dessinpapier van 12,5 x 5 cm 
en plak dit op de kaart, links van het midden. Plak de sticker met 
tekst rechts bovenaan de kaart. Plak de chipboard bloem links van 
de strook. Maak een lintje aan het chipboard label en plak dit op de 
kaart. 

Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK BEIGE | CORE’-
DINATIONS CARDSTOCK BEIGE | COSMO CRICKET DESSINPAPIER, 
STICKERS EN CHIPBOARD STICKERS “EARLy BIRD” | RIETJES | KAREN 
FOSTER SCRAPPER’S FLOSS | LINT

REALISATIE: JEANET TIEMESSEN REALISATIE: JEANET TIEMESSEN

Maat voorkant kaart: 15 x 8,5 cm.

Greet The Day With A Song. Snij een strook cardstock 
van 30 x 8,5 cm en vouw deze dubbel. Snij gebloemd des-
sinpapier van 14,5 x 8 cm en plak dit als een pocket op de 
kaart. De opening van de pocket zit aan de rechterkant. 
Snij uit het gestreepte dessinpapier een stukje van 12,5 
x 4 cm en knip daarbij de schulprand netjes uit. Plak dit 
strookje op de kaart en werk de voorkant af met een 
vogeltje, zangnoten en een accolade. Gebruik een journa-
ling card als label, print de tekst erop en steek de label 
in de pocket. Plak als laatste de chipboard sticker aan de 
binnenkant van de kaart. 

Omdat Sarike druk bezig is met het zoeken naar eigen 
woonruimte, heb ik voor haar een mapje gemaakt met 
waardebonnen om tegen die tijd het eerste jaar wat 
makkelijker te ‘overleven’. 
Gebruik daarvoor bijvoorbeeld een rijbewijsmapje en 
vul alle vakken met pasjes, waardebonnen en recepten. 
 

Neem de maten van de voor- en achterkant van het mapje. Snij 
twee stukken uit het dessinpapier die net iets kleiner zijn dan de 
genomen maat. Rond de hoeken af en plak de stukken met dubbel-
zijdig tape stevig op de kaft. Werk de kaft aan voor- en achterkant 
af met chipboard stickers en rijg, indien mogelijk, een lint door de 
openingen in de rug. Maak een gaatje in het chipboard theekopje 
en knoop dit aan het lint. Snij ook voor de binnenkant van de kaft 
stukken dessinpapier, rond de hoeken af, maak gleuven voor de 
pasjes en plak ze op. Neem nu de maten van alle vakjes in het mapje 
en snij dessinpapier voor elk vakje. Als je de bonnen of pasjes wilt 
lamineren, snij het dessinpapier dan iets kleiner! Print recepten 
en versier het mapje aan de binnenkant met (chipboard) stickers. 
Knoop een lint over het mapje en hang daar een label aan.

Maat voorkant  kaart:12,5 x 10,5 cm.

Gefeliciteerd. Snij een strook core’dinations cardstock 
van 21 x 12,5 cm, ril deze op 8,5 cm en vouw de kaart op 
de rillijn. Plak gebloemd dessinpapier van 12 x 8 cm op 
de voorkant van de kaart en plak daar gestippeld des-
sinpapier van 10 x 6 cm op. Knip twee ‘molentjes’ uit het 
dessinpapier en maak een gaatje in het midden van beide 
molentjes. Buig twee rietjes, knip de uiteinden af en steek 
ze door de molentjes. Knip de steeltjes op de gewenste 
lengte af en bindt de rietjes samen met twee lintjes. Plak 
de steeltjes voor op de kaart. Snij dessinpapier van 12 x 
12 cm en plak dit aan de binnenkant van de kaart. Maak 
een strikje van scrapper’s floss aan het labeltje en plak 
dit met foam tape rechts onderaan in de binnenkant van 
de kaart. Bevestig met een stukje floss een labeltje met de 
tekst aan het “bosje bloemen”. 

  Hoe overleef 
ik het eerste 
       jaar? 

TIP
Maak ook eens zo’n mapje als cadeautje bij een geboorte, met 
bonnen voor bijvoorbeeld een avondje oppassen en een leuke foto-
reportage. Of als cadeautje voor het behalen van het rijbewijs, maar 
dan met bonnen voor een wasbeurt of 1x gratis tanken.

TIP
Om tekst op een labeltje te printen, print dan eerst de gewenste 
tekst op een A4 printerpapiertje. Let erop dat de tekst groot of klein 
genoeg is voor op het label. Dit zie je door het papier in het licht te 
houden en het label er tegenaan te houden. Is de tekst te groot of 
te klein, pas het dan eerst even aan en controleer het opnieuw. Plak 
nu het label met fotolijm stevig over de tekst op het printerpapier 
en print de tekst opnieuw uit. Dit lukt alleen met dun papier bij-
voorbeeld cardstock, dus niet met een chipboard label! 



Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS BLING 
CARDSTOCK ORANJE, ROZE EN WIT | BAZZILL BASICS 
ON THE DOT CARDSTOCK ROZE | ANNA GRIFFIN 
DESSINPAPIER | AMERICAN CRAFTS THICKERS | 
IMAGINISCE BLOEMEN | KAREN FOSTER SCRAP-
PER’S FLOSS | KNOOP | KANT | My LITTLE yELLOW 
BICyCLE RUB-ON TEKST | OCTOBER AFTERNOON 
WILD CARD | DOODLEBUG STICKER | PINS | CHARM | 
FISKARS RANDPONS | ALFABETSTEMPELS
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Trendy kaarten in
roze, oranje & lime

REALISATIE: SAMANTA VAN IPEREN

Maat voorkant kaart: 15 x 10 cm.

4 You. Maak een dubbele kaart en beplak deze met dessinpapier. Snij een strook voor de tag, vouw om de bovenzijde een bloem en plak er lint en 
een knoop op. Plak een strook kant achter een strook cardstock en plak dit als pocket op de kaart. Voeg als laatste de tekst toe.

Maat voorkant kaart: 15 x 15 cm.

Uitnodiging. Snij een strook cardstock van 30 x 15 
cm en vouw deze dubbel. Snij een strook van 3,5 cm 
van de voorkant af en plak er een geponste strook 
cardstock achter. Plak een dessinpapier strook van 5 
cm breed aan de binnenkant. Snij een rechthoek des-
sinpapier voor de voorkant en plak het uiteinde van 
het lint erachter. Snij nog een strook dessinpapier 
en voeg aan de boven- en onderkant een geponste 
strook cardstock toe, strik het lint er omheen. Be-
vestig de rechthoek op de kaart aan de linkerkant en 
maak de kaart af met de wild card, pin en charm.

Maat voorkant kaart: 

15 x 10 cm.

You Always Know. Snij 
een dubbele kaart met de 
vouw aan de bovenzijde. 
Plak hierop een rechthoek 
dessinpapier van 12 x 7 cm, 
gemat op cardstock. De tekst 
is op cardstock gewreven 
en met foam tape vastge-
plakt. Maak de kaart af met 
bloemen, lint, knopen en 
scrapper’s floss.



Abonnees
Neem nu een 

abonnement op 

en mis voortaan 
geen enkel nummer

 meer over 
uw favoriete hobby!

5

Cards-Only verschijnt 6 x per jaar. 
Iedere keer weer een tijdschrift 
boordevol nieuwe materialen en ideeën 
om de mooiste kaarten mee te maken! 
Prachtige foto’s en duidelijke werkbe-
schrijvingen zorgen dat het geschikt is 
voor de beginnende, maar natuurlijk ook 
voor de gevorderde “kaarten maker”! 
De kosten voor een jaarabonnement 
bedragen 129,75. 

Ontvang een unieke set “cards 
only” clearstamps t.w.v. 
114.95 bij uw abonnement.

Het trendy magazine voor kaarten

Ja, ik ontvang tot wederopzegging 6 nummers 
             van Cards-Only voor 129,75

Naam:

Adres:

Postcode:    Plaats:

Telefoon:

Vul de bon in en stuur hem op, 
kopiëren mag natuurlijk ook. 
U kunt ook bellen, faxen of 
een email* sturen voor een 
abonnement:

Misi Fulfilment
Postbus 765
2700 AT Zoetermeer 
T: 079-363 39 77
F: 079-593 74 11
E: paperandpictures@antwoordnummer.nu
 

*) Let op! Bij faxen of e-mail graag: “abonnement Cards-Only” vermelden! cards-only | 75

Materialen 
BAZZILL BASICS CARDSTOCK CREME | METALIC PAPIER DONKERBRUIN | DESSINPAPIER My MIND’S 
EyE BELLA BELLA CO LECTIE | CRAFTy SECRETS STEMPELS | PRIMA FLOWERS | PAPIEREN ROOSJES 
| PINS | KRALEN | SPACERS | KANT | PLAKPARES | STRASS STEENTJES | KNOOPJES | qUICUTZ FLOU-
RISCH | NESTLINGFLOWERS | BORDUURGAREN | CIRKELSNIJDER

Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm

Snij voor de friendshipkaart een strook cardstock 
van 14 cm x 28 cm, ril deze op 7cm en 21 cm, vouw 
de kaart naar voren dicht. Snij nu van het metalic-
papier een stuk van 13,6 cm x 13,6 cm en 4 stukken 
van 13,6 cm x 6,5 cm. Plak deze op de kaart. Snij 
nu van dessinpapier een stuk van 13,2 cm x 13,2 
cm en 4 keer 13,2 cm x 6 cm. In het dessinpapier 
langs de randen gaatjes prikken langs een lineaal 
ongeveer om de halve cm van elkaar en die dan in 
stiksteek borduren. Het kan natuurlijk ook met de 
naaimachine. Hierna zijn de randjes met inkt en een 
billendoekje bewerkt om het oude effect te krijgen.
Verder afmaken met de stempel afdrukjes, deze zijn 
ingekleurd met Distress ink en brushmarkers. En 
daarna uitgesneden met de cirkelsnijder en op een 
uitgestanste nesting flower geplakt. De kaart is ver-
der afgemaakt met bloemen, swirls, knoopjes kant
pinnetjes en swirls, hier en daar zijn ook strass 
steentjes geplakt.

REALISATIE: INGE VEER



advertentie info:  Cards Only 
0343-477 477

Voor nieuwe stempels en toebehoren kijk op:
stempelen-pagina.nl

Magnolia Sarah Kay Rachelle
Anne Miller

Alles voor (scrap)kaarten.
Alleenverkoop in Nederland van “Aud Design”

Ge-We Hobby • Maasdijk 32a • Nederhemert
Tel 0418-554028 • www.ge-we.nl

Webwinkel met veel unmounted stempels van o.a.
Magnolia, I Brake for Stamps, 

Rubber Romance, Pinkcat Studio, 
Third Coast, Beeswax , 

Mandy stempels, OnyxXpressions, 
Crafty Individuals  en Time to Stamp.

Ook in ons assortiment Twinkling H2O.
Ga gerust even kijken.

www.stampingcorner.nl
info@stampingcorner.nl

Tel: 010-7856786

Harlekino

De scherpste prijzen!

harlekino-webshop.nl

Penny Black   Bild Malarnas   House Mouse   Magnolia
HeroArts   Inkadinkado   Artemio   Marianne Design   
Tiny’s   Hetty Meeuwsen   Ollyfant   Creamotion   
Bella Boulevard   Jillibeansoup   Creamotion   Bazix- 
Cardstock   EK succes   Cricut   Cuttlebug   Slice 

AANBIEDING: DE SLICE VOOR EEN SUPER PRICE!!
Winkel:  Passage 15, Gulpen,  tel. 043 450 62 50

www.harlekino-hobby.nl

scrap   cards   stamps   home deco

PAPER & PICTURES • Amersfoortseweg 1
3941 EJ DooRn  • tel: 0343-477477 

Nieuw in Spijkenisse!

Voor al uw hobby- en scrapbookmateriaal

‘t Plateau 6, 3202 GM Spijkenisse, 0181- 62 50 17, 
 info@doeading.nl, www.doeading.nl

Voor al uw hobby- en scrapbookmateriaal
 

Onze openingstijden zijn:
Ma 13.00 – 17.00 uur
Di t/m vrij 09.30 – 17.00 uur
Za 09.30 – 16.00 uur

Penny Black, Whipper Snapper, 
Magnolia en Bildmalarna stempels
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It’s Raining, It’s Pouring...

Jas
Zoek op het internet een aantal kleurplaten die 
met regen te maken hebben. Neem het patroon 
van de jas over op dubbelgevouwen cardstock en 
knip de jas uit. Teken en knip alle losse onderde-
len en plak ze op de jas. Voeg een strookje toe en 
maak met brads de “knopen” van de jas. Bevestig 
de tekst rond een van de brads.

Paraplu
De basis is een kaart van 28 x 14 cm. Vouw deze 
doormidden en vouw van de voorkant een helft 
terug. Beplak deze met dessinpapier en plak ook 
dessinpapier aan de binnenkant. Knip de paraplu 
uit dessinpapier en plak deze half op de kaart. De 
tekst loopt over de hele kaart.

Laars
De laars heeft ook als basis een kleurplaat.
Trek de laars over op cardstock en spiegel ‘m, 
knip de laars dan uit. Teken en knip alle losse 
onderdelen en plak ze op. Stempel een cirkel 
met een herfsttekst en pons deze uit. Bevestig de 
cirkel met een ketting aan de laars.

Materialen
voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARD-
STOCK BLAUW | PIGGy TALES DESSINPAPIER| 
BRADS | STEMPELS | KETTING | LINT
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REALISATIE: MARGA BOOD



REALISATIE: PAULIEN V.D. BOSCH

voor alle kaarten: BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT | CORE’-
DINATIONS CARDSTOCK CRèME | JENNI BOWLIN DESSINPAPIER | 
TIM HOLTZ STEMPELS | | KARS TEKSTSTEMPEL | DANELLE JOHN-
SON STEMPEL | HERO ARTS TEKSTSTEMPEL | SEE D’S TEKSTSTEM-
PEL | RANGER DISTRESS INKT WALNUT STAIN, VINTAGE PHOTO | 
RANGER ARCHIVAL INKT SEPIA, BLACK | RANGER PAINT DABBER 
PEARL | RANGER EMBOSSINGPOEDER VINTAGE PHOTO, SCATTERED 
STRAW | RANGER STICKLES | RANGER GLOSSy ACCENTS LIJM | 
TULIP DIMENSIONAL PAINT ZWART | PRIMA MARKETING BLOE-
MEN, STEMPEL | BAByDOEKJES | KANT | TOUW | KNOPEN | PINS | 
MUNTENENVELOPJE | MAyA ROAD CHIPBOARD SHAPE | TIM HOLTZ 
GRUNGEBOARD ELEMENTS | 7 GyPSIES RINGETJE, KETTINKJE | 
LETTERSTICKERS | MAKING MEMORIES BRADS |  KAISERCRAFT 
HOUTEN SCROLL, PARELTJES, STRASS STEENTJES 
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Maat voorkant kaart: 21 x 13 cm.

New home. Snij een crème strook van 26 x 21 cm en vouw 
deze dubbel. Snij drie stroken dessinpapier van verschil-
lende breedtes en maak de randen oud door ze met een 
babydoekje te bevochtigen en er met een nagel langs te 
krabbelen. Beïnkt de randen en plak de stroken op, de mid-
delste als pocket (geen lijm of tape aan de bovenkant dus). 
Het Maya Road chipboard heeft een craquelé laag gekregen 
en de Grungeboard sleutels zijn voorzien van een laag verf, 
met distress poeder bestrooid en verhit met de heat tool. 
De sleutels zijn met een ringetje aan elkaar verbonden 
en met een kettinkje aan het chipboard vastgemaakt. De 
sleuteltjes zijn opgeplakt met Glossy Accents

Maat voorkant kaart: 210 x 15 cm.

Just for you. Snij een crème strook van 21 x 
15 cm en vouw deze dubbel. Snij een strook 
dessinpapier van 9,75 x 14,5 cm en één van 
9,75 x 3,5 cm. Maak de randen oud door ze 
met een babydoekje te bevochtigen en er 
met een nagel langs te krabbelen. Beïnkt de 
randen en plak de grootste strook op. Plak 
het kleinere strookje eroverheen, ongeveer 
1 cm van de linkerkant. Laat hierbij aan de 
rechterkant van het strookje een stukje open, 
zodat het label ertussen geschoven kan wor-
den. Snij een label en stempel de tekst erop. 
Plak de strass steentjes in een cirkel om de 
tekst heen en knoop een touwtje aan het 
label. Plak het label op de kaart en plak het 
kant er half overheen. De houten scroll wordt 
voorzien van een laag verf met distress poe-
der, verhit met de heat tool. Maak het geheel 
af met wat bloemetjes en pareltjes. 

Maat voorkant kaart: 18 x 12 cm.

In dreams. Snij een crème strook cardstock van 24 x 18 cm 
en vouw deze dubbel. Snij een dessinpapier kaart van 17,5 
x 9 cm en een strook van 17,5 x 4 cm. Maak de randen oud 
door met een babydoekje de randen wat vochtig te maken 
en met een nagel langs het papier te krabbelen. Daarna 
de randen beïnkten, de uiteinden van het lintje onder de 
rechthoeken plakken en ze op de kaart vastzetten. Stempel 
de afbeelding op het muntenenvelopje. Snij een label dat 
precies in het envelopje past en stempel daar ook de afbeel-
ding op. Knoop er een touwtje door en zet het vast met een 
nietje. Sluit het envelopje en strik het kantje. Steek er twee 
pins door, plak wat bloemetjes op het kantje en voeg het 
strassband toe m.b.v. Glossy Accents. In het envelopje kan 
natuurlijk ook wat geld als cadeautje.

Maat voorkant kaart: 19 x 12,5 cm.

Thinking of you. Snij een crème kaart van 25 x 19 cm en 
vouw deze dubbel. Snij twee stroken dessinpapier van 
18,5 x 6,5 cm en maak de randen oud door ze met een 
babydoekje te bevochtigen en er met een nagel langs te 
krabbelen. Beïnkt de randen en plak de stroken op de 
kaart. Snij een strook dessinpapier van 15 x 9,3 cm en 
stik dit met de naaimachine in het midden van de kaart. 
Snij nu een stukje dessinpapier van 8,5 x 6,5 cm en plak 
dit op het geheel, als een pocket. Druk de achtergrond-
stempel op het label af, knoop er een touwtje door en 
maak er eventueel een ringetje aan vast. Het Grunge-
board wordt met de paint dabber voorzien van een laag 
verf. Breng dit deppend aan voor meer textuur. Strooi 
distress poeder in de nog natte verf en verhit met de 
heat tool. Bewerk de brads met de Texture Hammer en 
plak het element op met Glossy Accents. 

78 | cards-only 

    MooiOud gemaakt 
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Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm

Feestvarken. Maak de basiskaart van kraft card-
stock en verf wat Gesso op de kaart. Snij dessinpa-
pier in de maten 12 x 9,5 cm en 13,5 x 4 cm. Pons de 
cirkels en niet de thickers vast. Bewerk alle randen 
met de paper distresser en plak alles op. Schuur de 
randen van de foto en plak vast. Maak de ballon-
nen vast aan een touwtje en niet vast. Stempel de 
tekst en de afbeelding. Plak het ministickertje op 
en plaats de paperclip. Teken met de fineliner een 
lijntje rondom de kaart.

Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm

Snij van kraft cardstock een strook van 28 x 14 cm en 
vouw deze dubbel. Verf een gedeelte van de kaart met 
Gesso. Stempel hierop de tekst en de border. Stempel 
de ticket op sheet en knip uit. Tekst op wit cardstock 
printen, uitknippen en op blauw cardstock matten. Niet 
het lint aan het kleurstaaltje en plak samen met de foto 
op. Maak de kaart af met nietjes en een paperclip.

Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm.

Kraft cardstock is de basis. Hierop dessinpapier dat iets kleiner is 
dan de kaart. Pons de rondjes, bewerk alle randen met de paper 
distresser en beïnkt de randen van de kaart met zwarte inkt. Print 
“Happy Birthday to you” en scheur op maat. Teken een pijl en knip 
deze uit. Schuur de randen van de foto. Print de tekst op wit card-
stock en snij op maat. Stempel de cupcake op sheet en de tekst op de 
kaart. Plak en niet alles vast.

Maat voorkant kaart: 13,5 x 13,5 cm.

Wit cardstock is de basis voor deze kaart. Hierop een stuk dessin-
papier van 13 x 13 cm. Wrijf de rub-ons op het kleurstaaltje. Print 
de tekst op wit cardstock, snij op maat en teken een lijntje met de 
fineliner. Zet de knopen vast met scrapper’s floss. Plak en niet alles 
vast. Knoop het lint aan de paperclip en schuif deze op de kaart.

REALISATIE: CARMEN LUCAS LUyCKx
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REALISATIE: CARMEN LUCAS LUyCKx

BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT EN WIT | PEBBLES INC. DESSINPAPIER “DOWN-
TOWN COLLECTION” | HERO ARTS STEMPELSETS NR CL139 EN CL158 | PAPER 
DISTRESSER | SCHUURPAPIER | CIRKELPONSEN | TRANSPARANTE SHEET | NIETJES

BAZZILL BASICS CARDSTOCK WIT | SWEETWATER DESSINPAPIER “FIRECRAC-
KER”| KAREN FOSTER SCRAPPER’S FLOSS WIT | MAKING MEMORIES RUB-ONS | 
KLEURSTAALTJE | PAPER DISTRESSER | KNOPEN | LINT | NIETJES | PAPERCLIP

BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT, WIT EN BLAUW | HAMPTON 
ART STEMPELSET NR SC0042 | TECHNIqUE TUESDAy STEMPELSET 
“READ ALL ABOUT IT” | INKADINKADO STEMPELSET NR 97614 | 
KLEURSTAALTJE | GESSO | TRANSPARANTE SHEET | LINT | NIETJES 
| PAPERCLIP

Fotokaarten
Groetjes u it
  ... ergens in Nederland! 

Maat voorkant kaart: 14 x 14 cm

B-day! Een kraft cardstock kaart is hier de 
basis. Snij dessinpapier iets kleiner dan de 
kaart en bewerk de randen met de paper 
distresser. Scheur de foto op maat en plak 
deze op. Stempel de tekst op het dessin-
papier en de cupcake op sheet en bevestig 
deze met een paperclip. Print de tekst op wit 
cardstock, snij op maat en teken een lijntje 
met de zwarte fineliner. Maak de kaart af met 
de bloem, thickers en stickers.

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT, ZILVER EN 
ROOD | My LITTLE yELLOW BICyCLE DESSINPA-
PIER “BABy SAFARI” | HERO ARTS STEMPELSET 
NR CL139 | AMERICAN CRAFTS THICKERS | 
JILLIBEAN SOUP CARDSTOCK STICKERS | GESSO | 
PAPER DISTRESSER | SCHUURPAPIER | CIRKEL-
PONSEN | NIETJES | PAPERCLIP | MINI ALFABET 
STICKERS ZWART | BALLONNEN | TOUW

Materialen
BAZZILL BASICS CARDSTOCK KRAFT EN WIT | WE 
R MEMORy KEEPERS DESSINPAPIER “ExPLORE” | 
HERO ARTS STEMPELSET NR CL158 | TECHNIqUE 
TUESDAy STEMPELSET “READ ALL ABOUT IT” | 
PAPER DISTRESSER | TRANSPARANTE SHEET | 
BLOEMEN | BRAD | PAPERCLIP | MINI ALFABET 
STICKERS ZWART | AMERICAN CRAFTS THICKERS 
| JILLIBEAN SOUP CARDSTOCK STICKERS
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DESSINPAPIER OCTOBER AFTERNOON “DUCKS IN A ROW” | LINTJES | ROOSJES | NESqUICK BUS

REALISATIE:MOON HULSMAN

Alweer 
een busje  
     leeg....

Cadeautasje. 
Met deze lege bus maak je in een handom-
draai een tasje als cadeauverpakking. Snij een 
strook papier voor om de bus. Maak aan de 
zijkant twee gaatjes in de bus en knoop daar 
het lint doorheen. Versier de bus naar eigen 
smaak en bedek tenslotte de deksel met een 
stukje papier ter afwerking. 
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Wat kun je onder andere 
in het volgende nummer 

verwachten:
 

Kaarten voor Sinterklaas

Stempeltechniek.

Kerst Special

En nog veel en veel meer!

5

Volgende keer:

Volgende magazine verschijnt 
begin november
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scrap   cards   stamps   home deco

PAPER & PICTURES 

KOOPZONDAG
4 oktober van 11.00 tot 16.00 u.

KAARTENWORKSHOP: 
6 verschillende kaarten 

GRATIS: bij iedere kaartenworkshop 
ontvang je een klein cadeautje.

Kosten per kaart €3,50

 Paper & Pictures - Amersfoortseweg 1 3941 EJ  Doorn - 0343-477477
www.paperandpictures.nl - info@paperandpictures.nl

Schrijf je snel in via 
de website, dan ben 
je zeker van je plek
want VOL=VOL

NIEUW! NU OOK

HOME & KADO ARTIKELEN

Tijdens dit “World Card Making Weekend” kun je 
6 verschillende kaarten maken, die je gaat verzamelen in een 

transparante hoes.

World Card Making Weekend 
ZATERDAG 3 EN ZONDAG 4 OKTOBER


