
Simply Citrus 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 de gebruikte producten zitten in het Simply Citrus Card Kit, 

maar omdat ik ook andere materialen heb gebruikt, waarvan je er sommige misschien wel of niet 

hebt, is het belangrijk om een volledig overzicht te geven. Ik heb geprobeerd om overal duidelijk aan 

te geven of iets wel of geen onderdeel is van mijn workshoppakket. Mocht je ergens over twijfelen of 

vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met me. Ik verhelder onduidelijkheden 

graag voor je.  

 

All-Inclusive Kit (alleen inbegrepen in pakket 3) 

Simply Citrus Card Kit (€ 39,00 art.nr. 153128) Zonder deze kit kun je niet mee doen aan de 

workshop. Je hebt hem nodig omdat in deze kit alle producten zitten die als basis dienen voor de 

kaarten. Als je de kit zelf al hebt kun je meedoen met workshoppakket 1, die je eventueel aanvult 

met de hieronder genoemde producten. Voor mijn kaarten heb ik de onderstaande artikelen gebruikt 

in combinatie met de kit. 

 

Kaartkarton (alleen inbegrepen in pakket 3) 

Whisper White A4 Kaartkarton (€ 11,75 art.nr 106549) Dit is het kaartkarton waarop ik een paar 

extra vruchten stempel. Een kwart van een A4’tje is al genoeg om alles te kunnen stempelen voor de 

hele workshop. 

Whisper White A4 Extra Dik Kaartkarton (€ 10,00 art.nr. 140490) Dit is het kaartkarton dat ik gebruik 

om de basiskaarten van te maken. Je hebt in totaal 2 en een half vel nodig. Om een kaartbasis te 

maken ril ik eerst het kaartkarton in de lengte doormidden op 10,5 cm. Vervolgens snijd ik het 

doormidden op 14,9 cm. Zo ontstaan 2 kaarten van 14,9 x 21 cm met een rillijn op  10,5 cm. 

 

Inkt (niet inbegrepen in de workshoppakketten) 

Gekleurde inkt (€ 9,00) 

In de card kit komen 5 kleuren voor in de producten en patronen. Ik heb al deze kleuren inkt gebruikt 

in mijn alternatieve kaarten. Hoewel het mogelijk is om de kaarten te maken met alleen de Night of 

Navy inkt die al in de kit zit, geeft het kleur op kleur stempelen en bijvoorbeeld een herhaling van 

dezelfde spreuk in verschillende kleuren een ander effect. Om de kaarten te maken zoals ik deze heb 

gemaakt, heb je de volgende kleuren nog extra nodig: 

 

Calypso Coral (art.nr. 147101) Als je deze kleur niet hebt zou je misschien ook Terracotta Tile kunnen 

gebruiken. Deze is wat dieper en donkerder van kleur als Calypso Coral maar ik denk dat het wel kan. 

Garden Green (art. nr. 147089) Misschien dat Shaded Spruce een goede alternatieve kleur zou zijn 

voor Garden Green maar hierin zit duidelijk meer blauw dan in Garden Green. 



Just Jade (art.nr. 153115) Als je Just Jade nog niet in je inktcollectie hebt, kun je deze wellicht 

vervangen door Mint Macaron. Deze kleur is een paar tinten lichter dan Just Jade. 

Mango Melody (art.nr. 147093) Als alternatief voor Mango Melody kun je of meer richting het oranje 

gaan en kiezen voor Pumpkin Pie of een van de geel tinten kiezen. Hierbij wil ik wel vermelden dat So 

Saffron vanwege zijn lichte kleur geen goed alternatief is. 

Alleen de kleur Night of Navy is onderdeel van de Simply Citrus kit in een mini stempelkussen. De 

overige kleuren zou je (indien je ze nog niet hebt) los bij moeten bestellen. Deze vormen geen 

onderdeel van mijn workshoppakketten. 

 

Lint 

In de kit zit Calypso Coral/Whisper White bakers twine, dat we ook gebruiken, maar op een van de 

kaarten heb ik ook een stuk Night Of Navy lint uit het: 

Playing With Patterns Ribbon Combo Pack (€ 12,75 art.nr. 152468)  

Het stuk Night of Navy lint dat je nodig hebt voor een van de kaarten zit alleen inbegrepen in 

workshoppakket 3. 

 

Lijm (niet inbegrepen in de workshoppakketten) 

Hoewel in de kit al gluedots en Dimensionals zitten, vind ik het persoonlijk prettiger om grote 

panelen vast te zetten met Stampin’ Seal of Tombow. Deze extra lijm is geen onderdeel van mijn 

workshoppakketten. Mijn favoriet is nog altijd: 

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. 

 

Overig gereedschap (niet inbegrepen in de workshoppakketten) 

Banners Pick A Punch (€ 28,00 art.nr. 153608) 

Deze pons heb ik gebruikt om vlaggeneinden te geven aan verschillende stroken kaartkarton. Als je 

de pons niet hebt, kun je de vormen ook simpelweg knippen met een schaartje. 

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 te knippen en natuurlijk om lint op maat te maken.  

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

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

Waterpainter (€ 14,50 art.nr. 151298) 

Om de vormen een kleur te geven heb ik een van de waterpainters uit de set gebruikt. Dit zijn 

handige penselen met een ingebouwd watercompartiment. Hierdoor hoef je niet met bekers water 



te knoeien. Als je geen waterpainter hebt, kun je een penseel en een bakje water gebruiken.  

 

Er zijn enveloppen inbegrepen in de kit, maar deze zijn een ander formaat dan de kaarten die wij 

maken. Het kaartformaat dat wij zullen maken is 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 bij het stempelen 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 


