
Playful Pets 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. Het grootste deel van het werk wordt tijdens deze workshop door het prachtige 

Designer Series Paper gedaan. Ik heb geprobeerd om zo min mogelijk gebruik te maken van stempels 

en inkt. Waar ik het wel heb gebruikt, ben je natuurlijk vrij om de teksten te vervangen of 

afbeeldingen te vervangen met plaatjes van het Designer Series Paper.  

Stempels 

Pampered Pets (€ 25,00 art.nr. 152520) 

De stempelset is natuurlijk superschattig. Maar omdat dit om een online workshop gaat en ik 

mensen niet wil verplichten om stempels te komen om mee te doen, heb ik in plaats van de 

gestempelde honden en katten, de dieren uit het Designer Series Paper geknipt. Wat we wel 

gebruiken zijn de stempels van een aantal van de spreuken maar deze kunnen eenvoudige worden 

uitgewisseld met andere spreuken van stempels die je wellicht al hebt. Verder gebruiken we nog een 

paar keer het etensbakje en het muisje. Deze vormen kun je ook uit het Designer Series Paper 

knippen als je de stempels niet hebt. 

Make A Difference  (€ 33,00 art.nr. 146676) 

Deze set heb ik gebruikt om een specifiek woordje te stempelen. Daarvoor hoef je niet een hele 

stempelset aan te schaffen. Je kunt het ook netjes schrijven of misschien heb je wel een leuke 

stempel die de spreuk kan aanvullen. Echter een alfabet stempelset is wel echt een goede 

investering. Je kunt je kaarten personaliseren en precies de woorden gebruiken die je zocht. 

Inkt 

Memento Tuxedo Black (€ 7,50 art.nr. 132708) 

Deze gebruiken we om de teksten te stempelen. Het is een veel gebruikte inkt in mijn knutselwerkjes 

en ik zou hem aanraden als je nog geen zwarte inkt hebt. 

Gekleurde inkt (€ 9,00) 

Ik heb een aantal kleuren inkt gebruikt maar deze zijn allemaal te vervangen door zwart als je hem 

niet hebt: 

Cinnamon Cider (art.nr. 153114) 

Deze heb ik gebruikt om een etensbakje te stempelen. 

Early Espresso (art. nr. 147114) 

Deze heb ik ook gebruikt om een etensbakje te stempelen hoewel het bijna lijkt alsof ik zwart heb 

gebruikt. Mocht je dus geen Early Espresso inkt hebben, gebruik dan gewoon zwart. 

Basic Gray (art. nr. 149165) 

Deze heb ik gebruikt om de letters mee te stempelen. Ook hiervoor geldt dat je hier zwart voor kunt 

gebruiken. 

Flirty Flamingo (art.nr. 147052) 

Deze heb ik gebruikt om een muisje te stempelen. Deze kan absoluut zonder problemen weg worden 

gelaten maar ik vond het wel leuk op het kaartje. 



Stempelblok 

Clear Block C (€ 8,50 art.nr. 118486) 

Dit is de grootste maat blok dat je nodig hebt. Mocht je geen C hebben en wel een D dan is dat 

natuurlijk ook prima. Uiteraard is een Stamperatus (€ 59,00 art.nr. 148187) ook altijd een prima 

optie. 

Stampin’ Blends 

Flirty Flamingo combo pack (€ 11,00 art.nr. 154884) 

Deze heb ik gebruikt om het ene etensbakje in te kleuren. 

Crumb Cake combo pack (€ 11,00 art.nr. 154882) 

Deze heb ik gebruikt om het andere etensbakje in te kleuren. 

Het is absoluut niet nodig om deze stiften aan te schaffen om mee te kunnen doen met deze 

workshop maar ik heb gezegd dat ik een overzicht maak van alles dat ik heb gebruikt om mijn 

voorbeelden te maken en daarom schrijf ik ze op. Je kunt de stiften, die fantastisch zijn om mee te 

kleuren, ook eenvoudig verwisselen met ieder ander kleur medium of zelfs de afbeeldingen blanco 

laten. Ik hou gewoon erg van de look die ik krijg met de Blends. 

Lijm 

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. 

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. 

Gluedots (€ 6,50 art. nr. 103683) 

Ideaal voor het bevestigen van kleine embellishments zoals de trinkets. Ze zijn klein maar sterk en 

geven voor kleine versieringen minder rommel dan Tombow. 

Overige materialen 

Paper Snips (€ 12,00 art.nr 103579) 

In principe is ieder schaartje goed. Als hij maar goed scherp is. We gebruiken hem om afbeeldingen 

uit kaartjes te fussy-cutten en natuurlijk om lint op maat te snijden.  

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

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

 

Er zijn geen enveloppen inbegrepen 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. 

 

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 


