
20202-2022 In Colors online workshop 

 

 

Hoi Prulleke, 

Fijn dat je komt kijken wat je nodig hebt om deze workshop te volgen. Hieronder staan alle 

producten die ik heb gebruikt bij het maken van mijn voorbeelden en wat daar de bestelnummers en 

kosten van zijn. Omdat ik er voor heb gekozen om alleen de basis van de kaart te maken in deze 

workshop, kun je de kaarten verder versieren zoals jij mooi vindt. Je kunt er dus letterlijk je eigen 

stempel op drukken. Mocht je geen (gepaste) stempels hebben, overweeg dan om de Share Sunshine 

COVID-19 giveback digitale stempelset aan te schaffen. Hierin zitten 15 vellen met spreken en 

afbeeldingen die relevant zin in deze corona-crisis. Ze helpen je om snel een leuk kaartje te maken 

om iemand op de kunnen fleuren, een hart onder de riem te steken of te vertellen hoe veel ze voor 

ons betekenen. De kaartjes die we maken in de workshop zijn een perfecte basis voor meerdere van 

de spreuken. Ik zal de informatie van de Share Sunshine  helemaal onderaan delen, maar het is niet 

noodzakelijk voor deze projecten. Wat je nog wel nodig hebt staat hieronder. 

Benodigdheden voor de workshop 

Stampin’ Trimmer (€ 30,00 art.nr 152392) 

Dit is een onmisbaar stuk gereedschap voor iedereen die met papier knutselt, of je nou kaarten, 

dozen of andere dingen maakt. Tijdens het maken van de pakketten gebruik ik hem om de 

kaartbasissen op maat te maken en te rillen. Tijdens de workshop zelf gaan we hem gebruiken om 

het Designer Series Paper en cardstock te snijden voor onze kaarten. Je kunt natuurlijk ook een mes 

en metalen lineaal gebruiken maar dat is minder snel, minder makkelijk en minder nauwkeurig dan 

een trimmer.  

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

Ik gebruik hem altijd als ik kaarten maak om mijn vouw mooi strak te maken.  

Tombow Multipurpose Liquid Glue (€ 6,00 art.nr. 154974) 

Dit is verreweg mijn favoriete lijm. Je hebt er weinig van nodig, het droogt snel maar je hebt wel even 

wat wiebeltijd en het geeft geen vochtrimpels in mijn cardstock. Je kunt uiteraard ook andere lijm 

nemen die geschikt is voor papier. Met name voor het opplakken van de cardstock die door de 

embossing folder gehaald is, zul je merken dat een sterke lijm het beste resultaat geeft. 

Overige materialen om de kaarten te versieren 

Je bent vrij om zelf je kaarten te versieren zoals jij dat mooi vind. Ik raad hier alleen een aantal 

materialen aan waar ik het meest naar grijp.  

A4 cardstock Whisper White (€ 11,75 art.nr.106549) 

Dit is het cardstock waar ik op stempel. Het houdt de inkt prachtig vast en de inkt trekt er vrij snel in. 

Voor de kaartbasis gebruik ik altijd de Thick variant van dit papier omdat het net wat steviger is. In 

een pak A4 cardstock Whisper White zitten 40 vellen. Mocht je de Share Sunshine printable kopen, 

adviseer ik je om die op dit papier af te drukken. Dat staat veel mooier dan standaard printer papier. 

Paper Snips (€ 12,00 art.nr 103579) 

In principe is ieder schaartje goed. Als hij maar goed scherp is. Je kunt hem gebruiken om 

afbeeldingen of spreuken uit te knippen en natuurlijk om versieringen zoals lint op maat te snijden.  



Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 104430) 

Mini Dimensionals (€ 5,00 art.nr 144108) 

Je hoeft niet zowel de grote als de mini Dimensionals te hebben. Je kunt de grote doormidden 

knippen als je minder nodig hebt of juist meer stuks van de mini’s gebruiken als je een grote 

oppervlak hebt. Je kunt ook eventueel foam blokjes of iets dergelijks van een ander merk halen. 

Houdt er wel rekening mee dat niet ieder foam blokje dezelfde kwaliteit heeft. 

Punches / ponsen / dies / stansen 

Op bladzijde 165 en 166 van de nieuwe jaarcatalogus vind je verschillende ponsen die je kunt 

gebruiken om je spreuken uit te ponsen. Op bladzijde 176, 177 en 181-183 van de 2020/2021 

jaarcatalogus staan verschillende stansensets met vormen die je daar ook voor kunt gebruiken. 

Natuurlijk kun je een spreuk ook gewoon uitknippen of uitsnijden met een paper trimmer maar met 

een pons of stans heb je net een andere vorm of een leuk detail zoals een stiksel of geschulpte rand. 

Je hebt dan uiteraard wel een stansapparaat nodig. 

A4 Cardstock Assortment 2020-2022 In Colors (€ 11,00 art.nr. 153075) 

Inbegrepen in het materialenpakket zit het cardstock dat we gebruiken voor de kaarten en eventuele 

laagjes achter de Designer Series Paper panelen. Wanneer je de kaarten verder aan kleed en je ook 

nog een laagje cardstock achter je spreuk of afbeelding wilt plaatsen, zou ik je adviseren om het A4 

Cardstock Assortment in de In Colors aan te schaffen. Hierin zitten 4 vellen van ieder van de 5 

verschillende kleuren. Wanneer je pakket 3 of 4 neemt, zit er een half pak van dit cardstock bij. 

Je kunt je kaarten natuurlijk ook verder versieren met allerlei lintjes, blingsteentjes en andere 

embellishments. Maar omdat daar zo veel keuze in is, ga ik daar verder geen advies over geven. 

Ook is het weer belangrijk om te weten dat er geen enveloppen inbegrepen zijn in deze workshop. 

De kaarten zijn echter standaard A6 formaat dus deze passen in reguliere C6 enveloppen die overal 

verkrijgbaar zijn. Je kunt ze toevoegen aan je bestelling. De enveloppen van Stampin’ Up! zijn 

prachtige stevige gladde enveloppen die zeer geschikt zijn om op te stempelen. Ze zijn verkrijgbaar in 

sets van 40 stuks in Very Vanilla (€ 9,00 art.nr. 106589) of Whisper White (€ 9.00 art.nr. 106588).  

 

Ik zou nog wel aanraden om gridpapier (€15,25 art.nr. 130148, 100 vellen) op je werkplek te leggen. 

Het is een handig hulpmiddel om zowel je tafel te beschermen als om je te helpen met meten en 

uitlijnen. 

Tot slot de informatie over de Share Sunshine COVIS-19 giveback digitale stempelset. De set is 

verkrijgbaar in het Engels maar ook in het Nederlands en kost $ 12,00. Je rekent de download af in 

Amerikaanse dollars met je credit card. Je bank rekent dit bedrag om naar jouw valuta op basis van 

de actuele wisselkoers. In het kader van het ‘Making a Difference’-programma van Stampin’ Up! gaat 

de volledige opbrengst van de pdf ‘Share Sunshine’ naar deze organisaties die helpen bij het 

bestrijden van het coronavirus: 

• Het Solidariteitsfonds ter bestrijding van corona van de WHO 

• United Way Worldwide’s COVID-19 Community Response and Recovery Fund 

De link naar de bestelinformatie is hier: https://covid19.stampinup.com/products/giving-back-nl 

 

 

https://covid19.stampinup.com/products/giving-back-nl


Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan meteen contact op met me. Op mijn 

website vind je onder het kopje Catalogus links naar de PDF versies van alle actuele catalogi, mocht je 

je bestelling nog willen uitbreiden. 

Alvast bedankt voor je getoonde interesse, 

Wees veilig, wees gezond. 

Leonie 


