HANDLEIDING Notecardset ‘Liefde’
Mapje
 Nodig:
o Crumb Cake cardstock 27,5 x 18 cm
(Rillen lange kant: 13,5 en 14 cm en
rillen korte kant: 2,5 en 3 cm)
o Crumb Cake Stampin’ Pad
o Blushing Bride cardstock 10 x 15 cm
o Blushing Bride glimmer paper 10 x 10 cm
o Restjes Blushing Bride en Rose Red
cardstock
o ± 48 cm Blushing Bride satin ribbon en
pearl basic jewels
o Shimmery white cardstock 9,5 x 15 cm +
een restje van min. 9 x 2 cm
o Bloomin’ Love stempelset en Bloomin’ Heart thinlits (stansset)
o Handheld punch 1/4", Bigshot, vouwbeen, prikpen,
papierschaartje en Stampin’ Scrub
o Stampin’ Dimensionals, mini glue dots en Tombow
















Stempel met Crumb Cake het bloemetje op het Crumb Cake cardstock.
Vouw de rillijnen m.b.v. het vouwbeen. Knip aan de lange zijde het
dunne strookje cardstock (tussen de 13,5 en 14,5 cm rillijn) weg
tot de 3 cm rillijn. Knip, aan de kant van het weggeknipte
strookje, de hoekjes (tot de 3cm rillijn) van de overgebleven delen
weg (zie voorbeeld).
Plak een mini glue dot in
het bovenste hoekje van de
overgebleven delen en vouw
het deel naar binnen. Zo
ontstaan de vakjes.
Vouw het mapje dicht en
punch twee gaten in beide
zijden (zie voorbeeld).
Plak met Tombow het stuk
Shimmery white cardstock op
het Blushing Bride cardstock. Leg dit even terzijde.
Stans het hart met de Bigshot uit het stuk Blushing Bride glimmer
paper. Verwijder voorzichtig met een prikpen de uitgestanste
onderdelen.
Stans ook een klein bloemetje uit het restje Rose Red en een groot
bloemetje uit het restje Blushing Bride cardstock.
Stempel met Crumb Cake de banner op het restje Shimmery white
cardstock. Stempel vervolgens de tekst XOXO, doe dit zoveel
mogelijk aan de rechterkant van de banner. Knip de banner uit.
Plak met dimensionals het gestanste hart op het Shimmery white
cardstock. Zorg ervoor dat je de dimensionals alleen onder de
bloemetjes plakt. Plak vervolgens met dimensionals de banner op het
hart. Voeg vervolgens, wederom met dimensionals, de bloemetjes toe.
Plak twee pearl basic jewels (klein en groot) op de bloemetjes.
Plak het gehele front op de voorzijde van het mapje met Tombow.
Rijg het Blushing Bride satin ribbon door de geponste gaten (zie
voorbeeld).

Mrs. B. goes stamping

Stampin’ Up!

Kaarten & Cocktails 20/01/16

Enveloppen
 Nodig:
o Vier notecard enveloppen
o Blushing Bride Stampin’ Pad
o Bloomin’ Love stempelset
o Acrylic blocks en Stampin’
Scrub



Bestempel de achterflappen van de
enveloppen met Blushing Bride.
Als je wilt kun je de voorzijde ook
een eigen finishing touch geven.

Kaart ‘Love’
 Nodig:
o Whisper White notecard
o Whisper White cardstock 6,4 x 12,7 cm
o Rose Red cardstock 2,5 x 12,7 cm
o Love Blossoms DSP 1,5 x 12,7 cm
o Blushing Bride glimmer paper 1 x 12,7
cm
o Blushing Bride en Rose Red Stampin’
Pads
o Timeless Textures en Hello Life
stempelsets
o Pearl basic jewels, vouwbeen, acrylic
blocks, Tombow, lijmtape, Stampin’
Scrub en Stampin’dimensionals







Vouw de rillijn van de notecard met het
vouwbeen.
Plak met Tombow het strookje Love Blossoms DSP tegen de rechter
kantlijn van de strook Rose Red cardstock. Plak vervolgens met
lijmtape het strookje Blushing Bride glimmer paper tegen de rechter
kantlijn van het strookje Love Blossoms DSP. Plak het geheel
vervolgens met Tombow langs de rillijn van de notecard. Leg de
notecard even terzijde.
Neem het Whisper White cardstock en bestempel de rand met Blushing
Bride en de Timeless Texture stempel. Let op: De stempel wordt
eerst afgestempeld op je kladvel en dan pas op het cardstock!
Stempel vervolgens met Rose Red de hartjes en de tekst ‘Love’ op
het Whisper White cardstock.
Plak het Whisper White cardstock met dimensionals op de notecard.
Maak het geheel af door twee kleine pearl basic jewels langs de
lijnen van de tekst te plakken.
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Kaart ‘Know what I love?’
 Nodig:
o Whisper White notecard
o Rose Red cardstock 8,4 x 12,2 cm
+ een restje
o Love Blossoms DSP 7,9 x 11,7 cm +
een restje
o Whisper White cardstock 6,1 x
10,2 cm + een restje
o Blushing Bride, Rose Red en
Garden Green Stampin’ Pads
o What I love stempelset
o Blushing Bride pailletten, Bow
paper clip en Wink of Stella
glitter brush clear
o Acrylic blocks, Stampin’ Scrub, Tombow, Stampin’dimensionals,
prikpen, -mat en -mal, papierschaartje, Washi label punch,
vouwbeen en eventueel Stamp-a-ma-jig















Vouw de rillijn van de notecard met het vouwbeen.
Plak het stuk Rose Red cardstock op de notecard met Tombow.
Vervolgens plak je het stuk Love Blossoms DSP op het Rose Red
cardstock.
Stempel met Blushing Bride de bloem in
twee stappen aan de binnenzijde van de
notecard en stempel met Rose Red de
tekst ‘You.’ op de bloem(zie
voorbeeld). Leg de notecard even
terzijde.
Stempel met Rose Red de bloem in twee
stappen op het restje Whisper White
cardstock. Ga met de Wink of Stella
lichtjes over de donker roze lijnen
van de bloem. Knip de bloem vervolgens
uit en leg deze even terzijde.
Maak een prikrandje langs het stuk Whisper White cardstock m.b.v.
mal.
Stempel met Rose Red en eventueel m.b.v. de Stamp-a-ma-jig de tekst
‘Know what I love?’ aan de onderzijde van het stuk Whisper White
cardstock (vlak boven de priklijn).
Stempel met Garden Green de blaadjes op het stuk Whisper White
cardstock. Bekijk van te voren even waar je de bloem uiteindelijk
wilt plakken, om zo de juiste positie van de blaadjes te bepalen.
Plak met Tombow het stuk Whisper White op de notecard.
Plak met dimensionals de bloem op het Whisper White cardstock.
Pons met de Washi label punch twee labels uit het restje Love
Blossoms DSP en Rose Red cardstock. Positioneer deze labels op de
kaart, plak vast met Tombow en knip de uitstekende einden af.
Bevestig de Bow paper clip bovenaan de labels.
Gebruik de fine tip glue pen om de drie pailletten op de kaart te
plakken.
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Kaart ‘Love you’
 Nodig:
o Whisper White notecard
o Blushing Bride cardstock 8,4 x 12,2
cm + een restje
o Botanical Gardens Designer Vellum
Stack 7,5 x 15,2 cm
o Shimmery White cardstock ± 10 x 10
cm + een restje
o Blushing Bride en Rose Red Stampin’
Pads
o Bloomin’ Love stempelset en
Bloomin’ Heart thinlits (stansset)
o Silver metallic foil doily (large) en pearl basic jewels
o Acrylic blocks, papierschaartje, Stampin’ Scrub, Tombow,
lijmtape, fine-tip gluepen, vouwbeen, Stampin’dimensionals, 2
1/2” punch, bigshot, prikpen, -mat en –mal















Vouw de rillijn van de notecard met het vouwbeen.
Prik m.b.v. prikmal aan weerszijden (lange kant) van het stuk
Blushing Bride cardstock een randje. Kijk even goed hoeveel ruimte
je over moet laten voor het stuk vellum wat tussen de prikrandjes
komt.
Neem het stuk vellum en vouw het om het stuk Blushing Bride. Knijp
de vouwlijnen even in met je vingers en maak ze daarna scherp
m.b.v. het vouwbeen. Gebruik daarna lijmtape om het vellum aan de
achterzijde van het Blushing Bride cardstock te bevestigen. Plak
vervolgens het stuk Blushing Bride met Tombow op de notecard. Leg
de notecard even ter zijde.
Stempel met Rose Red de banner op het restje Shimmery white
cardstock. Met Blushing Bride stempel je de tekst ‘Love you’ in de
banner. Knip de banner uit en leg deze even terzijde.
Stans met de bigshot het hart uit het stuk Shimmery white
cardstock. Verwijder voorzichtig met een prikpen de uitgestanste
onderdelen.
Stans met de bigshot twee grote bloemetjes uit het restje Blushing
Bride cardstock.
Pons een 2 1/2” cirkel uit het hart. Zorg dat er tenminste twee
grote bloemen in de cirkel zitten.
Plak de 2 1/2” cirkel met de fine-tip gluepen op de silver doily.
Gebruik dimensionals om de gestanste bloemen op de de doily te
plakken. Plak pearl basic jewels op de hartjes van de bloemen.
Plak de doily met lijmtape op het vellum van de notecard.
Plak met dimensionals de gestempelde banner onderaan de doily op de
notecard.
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Kaart ‘My Valentine’
 Nodig:
o Whisper White notecard
o Crumb Cake cardstock 8,4 x 12,2 cm
o Love Blossoms DSP 7,9 x 11,7 cm
o Whisper White cardstock ± 7 x 7 cm
o Restjes Rose Red en Blushing Bride
cardstock
o Crumb Cake Stampin’ Pad
o Bloomin’ Love en You’re so lovely
stempelsets
o Pearl basic jewels en ± 8 cm pearl
trim
o Acrylic blocks, Stampin’ Scrub,
Tombow, mini gluedots, vouwbeen,
papierschaartje, Stampin’dimensionals, 2 1/2” punch en Petite
Petals punch











Vouw de rillijn van de notecard met het vouwbeen.
Plak met Tombow het Love Blossoms DSP op het stuk Crumb Cake
cardstock. Plak dit vervolgens op de notecard. Leg de notecard even
terzijde.
Stempel met Crumb Cake de stippelkrans op het stukje Whisper White
cardstock. Daarna stempel je de tekst ‘My Valentine’ in de krans.
Pons met de 2 1/2” punch de stippelkrans uit het stuk cardstock.
Plak met Tombow de geponste cirkel op het Love Blossoms DSP van de
notecard.
Pons met de Petite Petals pons drie bloemetjes uit de restjes
Blushing Bride (een maal) en Rose Red cardstock (2 maal).
Plak pearl basic jewels in de hartjes van de bloemetjes. Leg de
bloemetjes even terzijde.
Vouw een lusje van het pearl trim en plak deze in het midden van de
lus met twee mini glue dots op de cirkel. Knip de uiteinden van de
pearl trim eventueel korter.
Plak twee bloemetjes met dimensionals over het stukje pearl trim.
Plak het laatste bloemetje met een mini glue dot aan de bovenzijde
van de cirkel.

Hartelijk dank voor jouw deelname aan deze workshop!
Vind je het leuk om vaker deel te nemen aan workshops of wil je
een workshop bij jou thuis organiseren?
Ben je geïnteresseerd in de aanschaf van Stampin’ Up! producten?
Of lijkt het je leuk om zelf onafhankelijk Stampin’ Up!
demonstratrice te worden?
Neem dan een kijkje op mijn website: www.mrsbgoesstamping.nl of
stuur mij een email: mrsbgoesstamping@gmail.com.
Ik maak dan z.s.m. een persoonlijke afspraak met je!
Tot ziens en veel stempelplezier!
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