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Femmy Meijberg
Benodigdheden:
Kaartkarton: mosgroen, grijsblauw, aquarelpapier
Achtergrondpapier: NEVA037, NEVA038
Dies: MFD124, SDL038, SDL049
Clear stamps: IFS011, SENC012, SENC013
Inkt: Versafine: VF-000-082
Memento: MD-000-604, MD-000-706, MD-000-708,
MD-000-709, MD-000-800, MD-000-901
Stamping Buddy Pro: STB002
Waterbrush: WB001
Paper Distress tool: PDT001
Adhesive pearls: APS205, APS405

Werkwijze:
1. Stans de 4e en de grootste MFD uit grijsblauw karton en plak ze met achtergrondpapier op de kaart
volgens voorbeeld. Vouw de achterste kaart dubbel.
2. Stempel de afdruk op aquarelpapier, kleur deze in, distress en beïnkt de randen, en plak deze op het
mosgroene karton en op de kaart.
3. Stempel de tekst, scheur deze uit, distress en beïnkt de randen en plak ze op de kaart.
4. Stans de bloemen uit aquarelpapier, kleur ze en plak deze met de mosgroene gestanste bladeren en
tandwielen op de kaart.
5. Plak de parels op de kaart.

Gonny van Doorn
Benodigdheden:
Patroon
Kaartkarton: cappuchino, wit, donkergroen, aquarelpapier
Achtergrondpapier: NEVA071, NEVA073, NEVA075
Dies: MFD074, HSFD012, HSFD030, HSFD31, SD111,
SD138, SDB010, SDB022, VIND004, BCD001
Clear stamp: DTCS010
Inkt: Versafine: VF-000-054
Stamping Buddy Pro: STB002
Waterbrush: WB001
Paper Distress tool: PDT001
Adhesive pearls: APS405, APS407
Floral Spacers: FLP-SP-002
Floral Brads: FLP-BR-001
Pons: FLP018, TMP001, EBPL006

vouw

Werkwijze:
1. Snij het karton en het scrappapier op maat volgens het patroon. Beinkt deze.
2. Plak de zijkanten aan de basiskaart.
3. Snij de dies uit en beinkt deze.
4. Plak alles op elkaar.
5. Maak je kaart af met de strookjes scrappapier, de tags, bloemen en vlindertjes zoals op de voorbeeldkaart.
6. Plak een touwtje achter de kaart waarmee je de kaart vast kunt maken. Plak hierover designpapier 		
(13,5x10,3 cm).
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Linette Peelen
Benodigdheden:
Kaartkarton: wit, mintgroen
Inkt : MD-000-800
Clear stamp: ALS002
Cross Craft Stickers: CRST013,
CRST016, CRST019, CRST022
Mixed Media Stencil: NMMS027
Adhesive pearls: APS305
Cross Crafts patroon: CCPAT018:
gratis te downloaden:
https://www.nelliesnellen.nl/manuals

5 x 13,9
5,5 x 14,4

Cross
Craft
27 x 14.8 cm

21

10 x 14,4
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Werkwijze:
1. Neem een stuk wit papier van 27 bij 14,8 cm en ril deze op 10,4 en en 21 cm en vouw ze over het
middenstuk. Snij of knip een halve cirkel uit de bovenkant.
2. Snij uit mintgroen een stuk van 14,4 bij 10 cm en een stuk van 14,4 bij 5,5 cm. Snij daarna uit wit een stuk
van 13.8,9 achtergrondje. en plak daarna alles op elkaar.
3. Maak door middel van patroon CCPAT018 de vogeltjes op een stuk wit papier. Plak deze op groen, daarna
op wit en plak alles op elkaar.
4. Je kunt in het ‘zakje’ van de kaart een label stoppen. Snij hiervoor een kaart van 13x9 cm, maak er een
gaatje in en haal er een touwtje door.
5. Stempel op een stukje wit de tekst en plak ook deze op de kaart.
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Femmy Meijberg
Benodigdheden:
Kaartkarton: blauw, aquarelpapier
Achtergrondpapier: NEVA051, NEVA053, NEVA055, NEVA057
Dies: SD124, SD126, SD161, SDB038
Clear stamps: SIL023, SIL044, SENC012
Inkt: Versafine: VF-000-082
Memento: MD-000-600, MD-000-604, MD-000-608
Magnetics: STBM002
Foamtape van 2 mm 09.03.11.002

Werkwijze:
1. Snij het karton en het scrappapier op maat (zie tekening)
2. Plak de 2 grootste achtergrondpapiertjes op de binnenkant van de grote basiskaart en plak de achterkant
van de dubbelgevouwen kaart hierop ca. 1,5 cm vanaf de kant.
3. Stans de SD161 2 x uit karton (1 x met extra flapje van 1,5 cm), plak er 1 magneetje tussen, plak rondom
foamtape en plak deze links op de kaart. Plak hierop het gestanst en gesneden achtergrondpapier.
4. Stempel de afdruk, kleur deze in en plak deze met het achtergrondpapier volgens voorbeeld op de kaart.
5. Plak strookjes dubbelzijdige tape op de binnenkant (rechts) van de kleine kaart, plak het magneetje erin en
plak het achtergrondpapier er overheen.
6. Plak nu de overige achtergrondpapiertje op de kaart, stempel de tekst en veertjes en werk de kaart af met
gestanste veertjes, bloemen en vlinders.

Magnetics
STBM002

Tanja Reulen
Benodigdheden:
Kaartkarton: zwart: 27 x 13,5 (dubbelvouwen), wit 13 x 13,
aquarelpapier: 12.5 x 12.5
Clear stamps: SENC013, SIL046, SIL048, MAFS002
Inkt: StaZon: SZ-000-182
Memento: MD-000-103, MD-000-302, MD-000-400,
MD-000-501, MD-000-600
Memento Marker: PM-000-900
Stamping Buddy Pro: STB002
Applicator: IAP003
Border Ruler: BORU001
Gelpen: wit

Werkwijze:
1. Maak met de Memento Dew drops en de Inkt applicator een achtergrond waarvan de kleuren in elkaar
overlopen.
2. Stempel met behulp van de Stamping Buddy Pro de boom. Maak de stempel heel goed schoon en verleg
de stempel zodat het gras nogmaals gestempeld kan worden aan de rechterkant van de kaart.
3. Stempel de tekst op de kaart.
4. Inkt de stempel van het meisje met de ballon en maskeer de plek van het jongetje. Stempel nu het meisje
met de ballon.
5. Stempel met de mini stempel de twee vogeltjes, zet met een fineliner een fantasierand om de kaart.
Zet met een gelpen en de fineliner her en der wat stipjes.
6. Plak de kaart op het witte kaartkarton en snijd met de Border Ruler een perfecte rand om je kaart. Plak dit
geheel op de zwarte onderkaart.
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Natasja Valk

Benodigdheden:
Kaartkarton: glad wit karton
Envelop: glad wit papier.
Clear stamps: DTCS019, SIL026, SIL037, SIL046, SIL049,
SIL051, MAFS002
Inkt: Versamagic: GD-000-015, GD-000-038
Mixed Media Stencil: NMMS026
Applicator: IAP003
Stamping Buddy Pro: STB002
Scoring board: NSCB002
Corner rounder: COP005

Werkwijze:
1. Snij een stuk wit glad cardstock van 24x24 cm en score deze met het Scoring bord op 12.
2. Rond de hoeken met de Corner-rounder punch en maak daarna inkepingen met de Corner-rounder punch.
3. Beïnkt het papier met behulp van de applicator en de gewenste kleur Versamagic. Leg daarna het gewenste
Mixed Media stencil op het papier en ga er nog een keer met applicator en Versamagic over heen.
4. Vouw dan het papier in de vorm van een envelop en plak de flappen dicht op 1 na. Stempel op de
voorkant de stempel. Je hebt nu een envelop voor een kaart van max. 15x15.
5. Snij een stuk wit glad cardstock van 15x15 cm. Beïnkt dit met de gewenste kleur Versamagic.
6. Stempel de stempels volgens het voorbeeld op de kaart.

Maria Matheeuwsen

Gemaakt door jou!
Benodigdheden:
Kaartkarton: mosgroen, paars, wit
Achtergrondpapier: NEVA023, NEVA024
Dies: SDL043, HSDJ003, HSFD010, SD044, SDB024,
MFD123, MFD124, MFD124, SDL038, SDL049
Clear stamps: FTCS012, DTCS001
Inkt: StaZon SZ-000-099, SZ-000-101
Floral glitter brads FLP-GB-002
Floral Spacers FLP-SP-002
Adhesive pearls: APS307

Werkwijze:
1. Stans de dies uit, mosgroen 13,8 x 13,8 cm/paars 12,8 x 12,8 cm /design 10,8 x 10,8 cm.
Snij uit wit kaartkarton een vierkant van 11,8 x 11,8 cm. Plak dit op elkaar.
2. Snij uit het paars kaartkarton een rechthoek van 4,5 cm (breed) x 10,5 cm (lang) Wit, mosgroen en design
telkens een 0,5 cm kleiner. Doe het zelfde met een rechthoek van 3,5 cm (breed) x 10 cm (lang)
3. Snij een reep van wit kaartkarton van 14 cm (lang) x 1,5 cm (breed) Paars en mosgroen iets kleiner.
4. Plak al deze delen apart op de basis kaart.
5. Stans de rand uit in de mosgroene kleur en plak deze tegen de paarse kant. Plak de 6 ruitjes op de kaart.
6. Stans de ronde foto frames dies uit, mosgroen 7,8 cm / paars 6,8 cm. Plak de paarse cirkel op wit kaartkarton en knip het rondom met een randje uit. Stans een witte cirkel 5,5 cm uit en stempel de tekst erop.
Plak alle delen op elkaar.
7. Stempel de fairy op wit kaartkarton en knip het rondom met een randje uit. Plak het op de cirkel.
8. Stans de vlinder (paars), takjes (groen), bloemen( paars) en strikje(paars) uit. De bloemen op wit kaartkarton
plakken en knip het rondom met een randje uit.
9. Plak alles volgens het voorbeeld op je kaart. Werk de kaart af met strass steentjes.

Staat jouw kaart de volgende keer hier?
1.

Maak een kaart met de spullen van Nellie.

2.

Stuur deze onder vermelding van je naam voor 10 februari naar ons op (per post of per e-mail naar nellie@nelliesnellen.nl)

Iedere editie zullen wij de mooiste kaart een plek geven in dit magazine, en je kunt er een leuke prijs mee winnen!
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