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Femmy Meijberg
Benodigdheden:
Kaartkarton paars
Aquarelpapier
Clearstamps FLO017, TXCS008, MAFS001, SIL035,
Masking Pad NPSB001
Inkt: Memento Dew Drops MD504, MD506, MD507,
MD707, MD708,
Versafine VF-SML-082
Multi Frame Die: MFD121

Werkwijze:
1. Leg de grootste MFD iets over de rand van dubbelgevouwen karton en stans het uit.
2. Stans de MFD nogmaals uit enkel karton en plak dit op de basiskaart.
3. Stans de een na grootste MFD uit aquarelpapier, stempel de rozen erop volgens voorbeeld en kleur deze
in met de inkt.
4. Stempel de rozenknop op de Masking Pad, knip het uit en plak het op de gestempelde rozenknop.
5. Stempel SIL035 langs de rozenknop volgens voorbeeld, verwijder de Masking roos, kleur het in en de
achtergrond rechts licht met MD504.
6. Stempel TXCS008 en MAFS001 op de kaart volgens voorbeeld.
7. Plak de aquarelkaart op de basiskaart.

Tanja Reulen
Benodigdheden:
Kaartkarton groen 27 x 13,5 cm (dubbelvouwen)
en wit 13 x 13 cm
Aquarelpapier 12,5 x 12,5 cm en 12,5 x 3 cm
Stempels: SENC008, TXCS011, SIL021
CrossCraft stickers: CRST016, -018, -019, -020, -022, -025
Led Light Pad: LED001
Plakparels: APS403
Stazon inkt Midi: SZ-MID-51
Versamagic inkt: GD-000-037, GD-000-080
Mixed Media stencil: NMMS025
Hobby Solution Die: HSDJ041

Werkwijze:
1. Leg het patroon op de Led Light Pad en plak dit vast met makkelijk verwijderbare tape. Leg het aquarelpapier hier overheen en plak dit ook vast. Plak de Cross Craft stickers volgens het patroon op de kaart.
2. Stans de rand uit de strook aquarel papier en leg dit onderaan de kaart om de plek van de hartjes te
bepalen. Plak volgens de beschrijving hierboven de hartjes op de kaart.
3. Inkt het aquarel papier lichtjes met de Versamagic inkt en bewerk met inkt en Mixed Media Stencil.
Stempel de tekst onder de vogeltjes en stempel de rand met de spetters. Stempel de bloemen op de strook.
4. Teken een fantasierand langs de kaart, plak de kaarten op elkaar en werk deze af met plakparels.
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Gonny van Doorn
Benodigdheden:
Kaartkarton Abrikoos 25 x 12,5 cm (dubbelvouwen),
4,5 x 12 cm, 3 x 4 cm, 2 keer 8,5 x 5,5 cm
Kaartkarton Wit 12 x 12 cm, 4 x 12 cm, 2,5 x 4 cm,
2 keer 8 x 5 cm
Neva papier: 041 t/m 045: 11,5 x 11,5 cm, 3,5 x 12 cm,
2 x 4 cm, 2 keer 7,5 x 4,5 cm
Hobby solution Die HSDJ020 en HSDJ035
Shape Die SD090, SD138 en SD160
Vintasia Die VIND004 en VIND049
Embossing Punch EBPS002 en EBPL006
Distress tool PDT001
Versa Magic inkt: GD59 GD81
Plakparels : APS407
Floral Spacers: FLP-SP-002
Floral Brads: FLP-BR-001
Werkwijze:
1. Snij het karton en Neva papier en ga er met de Distress tool langs.
2. Snij 4 stroken van 7,5 cm bij 11 cm van abrikoos. Snij in deze strook het klepje met SD160 2 links en
2 rechts aan het uiteinde van de strook.
3. Knip de strook bij de klep schuin weg zodat die niet onder je kaart uit komt.
4. Plak de stroken op elkaar zodat de buiten- en binnenkant er mooi uitzien. Plak hierop de andere klepjes.
5. Plak dit op de goede plaats onder je witte kaart.
6. Beinkt je karton en papier en plak alles volgens voorbeeld op elkaar.
7. Stans je dies uit en beinkt deze.
8. Knoop het touwtje om je klepjes om straks je kaart mee dicht te maken.
9. Plak alles volgens voorbeeld op je kaart.
10. Werk de kaart af strass steentjes.

Ank Meeuwisse

Benodigdheden:
Kaartkarton rood en groen
Achtergrond papier NEVA 092
Shape Die SD 161
Shape Die Blue SDB 063
Tekst stempel DTCS 022

Werkwijze:
1. Snij het karton in de volgende maten;
Rood 15,5 x 22 cm - 10,5 x 6,5 cm - 11,5 x 6 cm, groen 15 x 10,5 cm en achtergrond 14,5 x 10 cm.
2. Plak het achtergrond papier op de groene kaart en stans je frame.
3. Stans uit groen je boom en uit rood de kerstballen. Plak de kerstballen op groen en knip ze uit.
4. Bevestig de kerstballen op je kaart.
5. Plak je boom op rood en plak deze op je kaart.
6. Vouw je rode kaart dubbel en plak hierop je kaart.
7. Stans je frame en stempel je tekst, laat dit even drogen en schuif het in je kaart.
8. Werk je kaart af met de sterretjes en de strass steentjes.
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Gemaakt door Jannie van der Zwan

Linette Peelen
Benodigdheden:
Kaartkarton wit: 13,5 x 27 cm
Rest karton wit voor de bloemen
Dies: SD159, MFD100, SDB060, SDB059, SDB058
Stempels: ALCS002
Achtergrondpapier:, NEVA092
Stempelinkt: MD-000-301, MD-000-707, MD-000-800,
DE-SML-192
Memento marker: PM-000-800
Plakparels: APS301
Werkwijze:
1. Vouw de witte kaart dubbel en stans uit één kant de shape die SD159.
2. Snij uit het achtergrondvel twee stukken van 13 x 13 cm. Stans uit 1 stuk van 13 x 13 cm een cirkel 		
met de MFD100.
3. Stans uit de reststukjes wit 2x de kerstbloem, 2x kerstblaadjes en 2 verschillende sneeuwsterren. Stans uit je
achtergrondpapier 2 verschillende gewone sterren. Teken deze 2 sterren ook over op wit en snij deze 		
uit zodat ze net iets groter zijn dan de sterren uit het achtergrondpapier.
4. Stempel de tekst op de ster in het midden van je kaart en teken lijntjes langs de randen van de ster met de
memento stift.
5. Beinkt alle uitgestanste onderdelen. Beinkt ook je kaart en het stuk achtergrondpapier.
6. Plak nu alles op elkaar naar het voorbeeld en versier de kaart met plakparels.
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Natasja Valk
Benodigdheden:
Kaartkarton aubergine 27 x 13,5 cm (dubbelvouwen)
Kraftpapier 13 x 13 cm
Aquarelpapier
Clear Stamps: SIL018, SIL026, SIL034, DTCS018, FTCS012
Stempelinkt VF-SML-082
Versamagic GD-000-033, GD-000-011, GD-000-054
Multi Frame Die: MFD119
Mixed Media stencil: NMMS016
Parels: APS404 en APS304
Jute touw
Werkwijze:
1. Stans uit het aubergine kleurige karton 4 vierkantjes van 5,8 x 5,8 cm.
2. Stans uit het aquarelpapier 4 vierkantjes van 4,5 x 4,5 cm en 1 vierkantje van 3,5 x 3,5 cm.
3. Beïnkt het aquarelpapier met de Versamagic.
4. Beïnkt dit nog een keer maar dan met de mixed media stencil erover.
5. Stempel de clear stamps op de vierkantjes.
6. Stempel op het vierkantje van 3,5 x 3,5 cm de tekst.
7. Plak alle vierkantjes volgens het voorbeeld op de kaart.
8. Maak de kaart af met de parels en een jute strikje.
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Kaart van de maand
Gemaakt door jou!

Staat jouw kaart volgende maand hier?
Omdat wij dagelijks prachtige kaarten voorbij zien komen die
door jullie gemaakt zijn hebben wij een leuk idee bedacht!
Jouw kaart kan zo maar op deze plek in de volgende Nellie’s
Tips komen te staan! Wat moet je daarvoor doen?
1. Maak een kaart met de spullen van Nellie.
2. Stuur deze onder vermelding van je naam naar ons op.
3. Voeg een korte beschrijving hoe je deze kaart
gemaakt hebt toe.
4. Zorg ervoor dat de kaart vóór de 20ste van de maand bij
ons binnen is!
Iedere editie zullen wij de mooiste kaart uitkiezen en een
ereplekje geven in dit magazine, bovendien kan je er een
leuke prijs mee winnen!
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Groetjes,
Nellie

Jannie van der Zwan
Jannie van der Zwan
Tanja Reulen
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