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Shape Dies

SD167
Shape Dies
Pinetrees

SD168
Shape Dies
Snowflakes

SD169
Shape Dies
Deer

Gonny van Doorn
Benodigdheden:

Rieten Krans
Linnenkarton: craft en wit
Shape Dies: SD167, SD168 en SD169
Tekststempel: DTCS021
Embossing Punch: EBPL003
Inkt Vintage Sepia: VF -000-054
Lint, mos, sneeuw, lijmspray
Eventueel lampjes op batterijen

Werkwijze:

1. Verdeel je lampjes gelijkmatig over de krans en knoop
bovenaan een strik.
2. Snij al je Dies uit en beinkt deze.
3. Plak onder in de ronding van je krans met een lijmpistool
de uitgestanste Dies.
4. Vul de ruimtes tussen de uitgestanste figuurtjes op met mos,
ook de krans zelf bekleed je met stukjes mos met behulp van je lijmpistool.
5. Plak de andere figuurtjes en de tekst op de krans.
6. Spuit een beetje lijmspray over het mos en bestrooi deze met de imitatiesneeuw.

Clear Stamps Mini

MAFS009
Clear Stamps Mini
Stars

MAFS010
Clear Stamps Mini
Hearts

MAFS011
Clear Stamps Mini
Snowflakes
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MAFS012
Clear Stamps Mini
Bubbles

MAFS013
Clear Stamps Mini
Various

Idyllic Floral Scenes

IFS015
Idyllic Floral Scenes
Snowy landscape with cottage

IFS016
Idyllic Floral Scenes
Wintery park with bench

IFS017
Idyllic Floral Scenes
Deer in Forest

IFS018
Idyllic Floral Scenes
Santa Claus at work

Tanja Reulen
Benodigdheden:

Kaartkarton: groen 27 x 13,5 cm (dubbelvouwen) rood
12,5 x 12,5 cm en wit 12,9 x 12,9 cm
Aquarelpapier
Idyllic Floral Scenes Stempel: IFS018
Tekst stempel: DTCS015
Clear Stamps Mini: MAFS012
Stazon inkt Midi: SZ-MID-31
Memento Dew Drops: MD-000-301
Memento markers in rood groen en bruin tinten en
lichtblauw en grijs voor de sneeuw
Waterbrush: WB001
Versamark inkt : VM-000-001
Embossing poeder wit: EMP005
Heat tool: HETO001
Witte gelpen
Stamping Buddy Pro: STB002
Multi Frame Die: MFD100
Foam tape

Werkwijze:

1. Stempel de afbeelding op aquarelpapier en kleur deze in met de
memento markers en een waterbrush.
2. Stans een cirkel uit het rode karton en inkt de randen met Rhubarb
stalk Memento inkt.
3. Stempel met de versamark inkt de cirkels op het rode karton en strooi er witte embossing poeder overheen.
Verhit de embossing poeder.
4. Beplak de achterzijde van het rode karton met foam tape en plak hier de ingekleurde stempelafdruk achter.
5. Plak dit geheel op het wit karton en plak het vervolgens op de dubbelgevouwen kaart.
6. Stempel op een reststukje groen karton de tekst en knip een kant van het strookje schuin af.
Plak dit vervolgens met foamtape over de afbeelding heen en gebruik lijm op het rode gedeelte.
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Ank Meeuwissen
Benodigdheden:

Kaartkarton: anjerwit, rood en groen
Achtergrond papier: NEVA092
Special Card Die: HSD001
Shape Die: SD111, SD138 en SD140
Shape Die Blue: SDB011
Tekst stempel: DTCS016
Floral punch: FLP039
Strass steentjes: APS401
Voor de werkwijze kijk op pagina 5.

Clear Stamps + Dies
The pond and its animals (zie ook pag. 5)

SNCCS001
The pond and its
animals - Frog
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SNCCS002
The pond and its
animals - Lily Leave

Werkwijze:

1. Snij het karton in de volgende maten rood 29 x 14,5 en 4 x 2,5 cm,
groen 14 x 14 en 3 x 14 cm en anjerwit 3,5 x 2 cm.
2. Stans uit groen 2 keer de kleine kerstboom en uit anjerwit de figuurtjes. Hang de figuurtjes in de boom
en plak de bomen op elkaar met aan de onder en boven kant een draadje, zodat deze op je kaart geplakt
kan worden.
3. Stans de kerstboom uit je designpapier, de groene kaart en de rode kaart.
LET OP: Stans dit op precies dezelfde plaats! Plak de buitenrand van het designspapier op de groene kaart.
4. Vouw de rode kaart dubbel plak hier op je kaart, LET OP, plak deze maar aan een kant vast leg hem open
en bevestig eerst de boom met de figuurtjes en plak je kaart daarna verder vast.
5. Stans je gras randje en de bloemen en de takjes en bevestig ze op je kaart.
6. Stempel je tekst op anjerwit, plak het op rood en plak het geheel op je kaart.

Dies

The pond and its animals & On the water side

SNCD001
The pond and its
animals - Flowers

SNCD002
The pond and its
animals - Leaves

SNCD003
On the water side
Dragonfly and
bullrushes

SNCD004
On the water side
Bird on reed

SNCD005
On the water side
Swan

Gemaakt door
Jannie van der Zwan
-5-

Maria Matheeuwsen
Benodigdheden:

Kaartkarton: wit, rood en groen
Achtergrondpapier: NEVA092
Magic Card Dies: MCD006
Shape Dies: SD035 en SD044
Shape Dies Lene: SDL029
Multi Frame Dies: MFD055
Stempels: DTCS023 en DTCS016
VersaMagic: GD-000-012
Stazon: SZ-000-031
Rode gelpen

Werkwijze:

1. Snij de basiskaart karton op maat 21x14,8 cm en ril verticaal op 5,25 en 15,75 cm.
2. Plak op alle delen het achtergrond papier.
3. Begin met de lange strook en plak deze alleen aan de bovenkant
vast op de basiskaart.
4. Leg beide zijstukjes precies onder het kerstboompje en plak het
aan de zijkanten vast op de basiskaart.
Plak nu ook de onderkant van de lange strook vast.
5. Snij uit het achtergrondpapier, 2 reepjes van 1 mm x 7,5 cm en 2 reepjes
van 1 mm x 9 cm om de kerstrondjes op te hangen. Snij 2 reepjes van
0,5 cm x14 cm voor de zijkanten van de binnenkant van de kaart.
6. Werk de binnenkant van de kaart af zoals op het voorbeeld,
en sluit de kaart.
7. Snij een reepje wit karton 0,7 x 15 cm en plak dit op de linker
middenrand, zodat er geen middennaad te zien is.
8. Snij een reep wit karton 25 x 3 cm en vouw deze om de kaart heen.
Plak het kaartje met tekst op het strookje en schuif het geheel over
de kaart.
9. Werk de kaart af zoals het voorbeeld.

Special Card Dies

MCD006
Magic Card Dies
Pinetree

HCD001
Hanging Card Dies
Christmas Tree
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CBD004
Special card Dies
Pinetrees

Layered Combi Dies

LCDCD001
LCDCD002
LCDCD003
Layered Combi Dies Layered Combi Dies Layered Combi Dies
Round Deer Layer A Round Deer Layer B Round Deer Layer C

LCDCS001
LCDCS002
LCDCS003
Layered Combi Dies Layered Combi Dies Layered Combi Dies
Star Layer A
Star Layer B
Star Layer C

LCDRS001
LCDRS002
LCDRS003
Layered Combi Dies Layered Combi Dies Layered Combi Dies
Round Star Layer A Round Star Layer B Round Star Layer C

Femmy Meijberg
Benodigdheden:

Kaartkarton: wit en blauw
Layered Combi Dies: LCDCD001, LCDCD002 en LCDCD003
Dies: MFD100, MFD109, SD035, SDB060 en SDB050
Background embossingfolder: EEB020
Clear stamps: DTCS015
Stamping Buddy Pro: STB002
Delicata inkpad small: DE-SML-318
Pontura pearlmaker: PON007
Crocodile toolset: CROC002
Nellies Stansmachine: de NPB001, NPB002,
NPB003 of EPB001

Werkwijze:

1. Beïnkt de gladde boven binnenkant van de embossingfolder met inkt, leg karton 12,5 x 12,5 cm op de
bodem van de embossingfolder en embos het met je stansmachine, plak het op een dubbele blauwe kaart
13 x 13 cm.
2. Plak blauw karton 15 x 6 cm met wit karton 14,5 x 5,5 cm op de kaart, 1 cm van de onderkant.
3. Stans de 13e MFD100, beïnkt en embos het zoals bij 1 staat beschreven.
Stans de Layered Combi Dies uit wit karton, (de herten 2 keer) plak deze en de losse herten met de
geëmboste cirkel en de gestanste MFD109 op elkaar en op de kaart.
4. Stans de overige Dies, bewerk de takjes met inkt, stempel de tekst op wit karton, en plak alles op de kaart.
5. Maak parels met de pearlmaker in het hart van de bloemen en laat het drogen.
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Margo Roijmans
Benodigdheden:

Linnenkarton blauw voor kaart: 11,5 x 19 cm
Linnen karton blauw voor strook: 5,5 x 19 cm
Wit voor kaart: 10,5 x 11 cm, 3,5 x 11 cm (2x)
Wit voor strook: 10,5 x 11 cm, 3,5 x 5 cm (2x)
Groen restje voor gras rand
Scrappapier NEVA054: 10,5 x 10 cm, 2 x 3 x 10,5 cm
Scrappapier NEVA055: 10 x 4,5 cm, 2 x 3 x 4,5 cm
Ballon: HSFD013
Shape Die: SD162, SD163, SD164
Shape Die Blue: SDB021, SDB048
Embossing Punch: EBPS002
Stempel Dada: DDCS002
Tekst stempel: DTCS018
Inkt: VF -000-054
Floral Spacers: FLP-SP-002
Floral Brads: FLP-BR-007
Strass steentjes: APS407

Werkwijze:
1. Snij je donkerblauw karton op maat en ril dit op de aan gegeven lijn (zie tekening).
2. Snij wit karton en scrappapier op maat en beinkt dit. Plak dit op je basis kaart en op de strook
3. Plak de linker rand van je strook op de basis kaart en plak ook de rechter rand op de basis kaart.
4. Snij je Die’s uit en beïnkt deze.
5. Stempel je afdrukje en kleur dit in. Stempel de tekst en knip deze uit.
6. Plak alles volgens het voorbeeld op de kaart en werk de kaart af met de plakparels.

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 augustus 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!
		 Groetjes, Nellie
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