
Heartwarming Hugs kaarten online workshop 

 

 

Hoi Prulleke, 

Fijn dat je komt kijken naar 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. Ik probeer de hoeveelheid producten zo veel mogelijk te beperken zodat zo veel 

mogelijk mensen mee kunnen doen zonder zich verplicht te voelen om een hoop extra materiaal aan 

te schaffen. Ik vertel in deze opsomming ook wat eventuele alternatieven zijn en hoe noodzakelijk de 

producten zijn in het maken van de projecten van deze workshop. Na de opsomming van alle 

materialen die je nodig hebt tijdens de workshop, komt een opsomming van de inhoud van het 

materialen pakket zoals deze geleverd zal worden bij aankoop van pakket 2, 3 of 4. Als je deze lijst 

hebt bekeken, kun je waarschijnlijk beter inschatten of je het materialenpakket wel of niet nodig 

hebt in je bestelling. Mocht na al deze uitleg iets niet duidelijk zijn, vraag het me dan alsjeblieft. 

Stempels 

Warm Hugs stempelset (€ 21,00 art.nr. 153478) 

Deze stempelset bestaat uit 21 fotopolymeer stempels. Het is een two-step set omdat een aantal van 

de stempels samen gebruikt kunnen worden om een afbeelding te maken. De spreuken in de set zijn 

een mix van specifieke groeten en algemene spreuken. Het is dus een hele bruikbare set die in iedere 

collectie zal passen. Wanneer je pakket 3 of 4 kiest, is deze stempelset in je pakket inbegrepen. Als je 

de stansen en de stempels allebei wilt aanschaffen dan kun je 10% korting krijgen door de Warm 

Hugs Bundle te bestellen (€ 56,50 art.nr. 155145). 

Stansen 

Warm Wraps dies/Koffie To Go stansen (€ 42,00 art.nr. 153521) 

Deze stansen gebruik ik voor het uitsnijden van een aantal van de vormen die we in laagjes over 

elkaar heen zullen bevestigen. Echter, de kleine afbeeldingen zijn makkelijker om uit te stansen nadat 

je deze hebt gestempeld omdat deze zo klein zijn. Je kunt ze uiteraard ook handmatig uitknippen. 

Voor de workshop zijn de stansen niet noodzakelijk, maar wel makkelijk. Wanneer je pakket 4 kiest 

zijn de stansen inbegrepen in je pakket. Als je de stansen en de stempels allebei wilt aanschaffen dan 

kun je 10% korting krijgen door de Warm Hugs Bundle te bestellen (€ 56,50 art.nr. 155145). 

Ponsen 

1” cirkelpons 

Voor het theezakjehoudertje heb ik een 1” cirkelpons gebruikt om een hapje uit het houdertje te 

halen. Ik vind dat er altijd heel afgewerkt uit zien maar je kunt het gewoon recht laten of een andere 

maat cirkel gebruiken. Het is geen functionele hap uit het zakje omdat het theezakje zowiezo 

uitsteekt maar ik vind het er gewoon mooi uitzien. De 1” cirkelpons zit niet in het huidige aanbod van 
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Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00) 

Ik heb dezelfde kleuren inkt gebruikt als de kleuren in het Designpapier. Ik vond het niet nodig om er 

nog meer kleuren bij te trekken. 

Mossy Meadow (art.nr. 147111) 

Pear Pizzazz (art.nr. 147104) 

Real Red (art.nr. 147084) 

Stempelblok 

Hoe beter je stempelblok overeenkomt met de maat van je stempel, des te makkelijker het is om te 

stempelen en des te kleiner de kans op vlekken. De maten Clear Block die ik heb gebruikt staan 

hieronder. Als je alleen grotere blokken hebt, kun je die ook gebruiken. Wees dan wel voorzichtig 

met het aanbrengen van inkt, omdat je met kleine stempels op een groot blok, meer kans hebt dat je 

inkt ook op het blok komt en vlekken veroorzaakt. 

Clear Block A (€ 5,00 art.nr. 118487) 

Clear Block B (€ 7,50 art.nr. 117147)  

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

Clear Block G (€ 5,50 art.nr. 118489) 

Ponsen 

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

Als je deze niet hebt, kun je de vlaggeneinden ook handmatig knippen. 

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.  

Tear ‘n’ Tape (€ 8,50 art.nr. 138995) 

Op een van de kaartjes gaan we wat lint vastnieten. Het kan handig zijn om er eerst wat Tear ‘n’ Tape 

te plakken om het lint op zijn plaats te houden. Je zou ook kunnen kiezen voor wat Stampin’ Seal. 

Stampin’ Seal (€ 9,75 art.nr. 152813) 

Op een van de kaartjes gaan we wat lint vastnieten. Het kan handig zijn om er eerst wat Stampin’ 

Seal op te plakken om het lint op zijn plaats te houden. Je zou ook kunnen kiezen voor wat Tear ‘n’ 

Tape. 

 

  



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 enventueel om vlaggeneinden te knippen als je de 

hierbovengenoemde pons niet hebt. Soms heb je heb ook nodig om je lint een stukje korter te 

maken. 

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

Ik gebruik hem altijd om mijn vouw mooi strak te maken.  

Paper Trimmer (€30,00 art.nr. 152392) 

Iedere kaart die ik maak begint bij de Trimmer. Of je nu een rillijn wilt maken om een strakke vouw te 

kunnen creëren of je wilt met een vlijmscherp mesje je kaartkarton of designpapier snijden, deze 

Trimmer is fantastisch. Het mesje blijft heel lang scherp maar kan op den duur vervangen worden. De 

uitklapbare arm zorgt er voor dat je tot wel 43 cm kunt afmeten, het is een lichtgewicht maar stevig 

stuk gereedschap dat onmisbaar is in je knutselarsenaal. Tijdens de workshop gebruiken we hem om 

te rillen en te snijden. Als je geen papiersnijmachine hebt, kun je ook een scherp mesje en een stalen 

lineaal gebruiken om te snijden en kun je met een rilpen langs die lineaal een vouwlijn maken. Zorg 

wel dat je dan iets onder je papier legt om te voorkomen dat je je tafel beschadigd 

Stampin’ Write Markers 

Op een van de kaarten heb ik twee lijnen getekend. De ene lijn met Mossy Meadow en de andere 

met Real Red. Ik heb, omdat dit mijn werk, is alle Stampin’ Write Markers. Je hoeft ze absoluut niet 

aan te schaffen om mee te kunnen doen met de workshop. Als je ze hebt, pak ze erbij. Heb je ze 

niet? Dan kun je of twee strepen tekenen met een andere rode en groene stift, een zwarte pen 

gebruiken of het hele kaart design wat lager op de kaart plaatsen waardoor je de strepen volledig 

weg kunt laten. 

Liniaal 

Voor het tekenen van de lijnen die ik noemde bij het punt hierboven. Iedere liniaal die de breedte 

van het project kan overbruggen is prima dus ik zou zeggen minimaal 20 cm. 

Klempincet 

We gaan een aantal keer een lintje strikken. Hoewel het niet noodzakelijk is, vind ik het dan handig 

om een klempincet te gebruiken terwijl ik met het lintje aan het stoeien ben.  

Gridpapier (€15,25 art.nr. 130148, 100 vellen)  

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

uitlijnen. Zeker wanneer je het gebruikt in combinatie met een liniaal.  

Nietmachine 

Voor een van de kaartjes heb ik nietjes gebruikt om het lint te bevestigen. Iedere nietmachine is hier 

in principe goed voor. 

  



Inhoud van het materialenpakket: 

• 3x Basiskaart Whisper White 21,0 x 14,9 cm met een rijllijn op 10,5 cm 

• 1x Basiskaart Real Red 21,0 x 14,9 cm met een rillijn op 10,5 cm 

 

• 1x Kaartkarton Whisper White 10,0 x 14,4 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 10,0 x 1,0 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 8,0 x 2,5 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 6,0 x 9,0 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 5,0 x 3,5 cm 

• 2x Kaartkarton Whisper White 2,0 x 2,5 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 2,0 x 2,0 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White cirkel uitgesneden met Gelaagde Cirkels Stansen 

• 1x Kaartkarton Whisper White ring uitgesneden met de Warm Wraps dies 

 

• 1x Kaartkarton Real Red 8,0 x 5,0 cm 

• 1x Kaartkarton Real Red Octagon uitgestansd met de Warm Wraps dies 

• 1x Kaartkarton Real Red Cirkel uitgestansd met de Warm Wraps dies 

 

• 1x Kaartkarton Pear Pizzazz 21,0 x 10,0 cm 

• 1x Kaartkarton Pear Pizzazz 10,2 x 14,6 cm 

• 1x Kaartkarton Pear Pizzazz Octagon uitgestansd met de Warm Wraps dies. 

• 1x Kaartkarton Pear Pizzazz cirkel uitgestansd met de Warm Wraps dies 

 

• 2x Kaartkarton Mossy Meadow 6,5 x 9,5 cm 

• 1x Kaartkarton Mossy Meadow 6,5 x 3,0 cm 

• 1x Kaartkarton Mossy Meadow uitgeponsd met de Tailored Tag pons nadat het cardstock 

was geembossd met de Wrapped in Texture Embossing Folder 

 

• 1x Kaartkarton Zilveren Folie 2,5 x 2,5 cm 

 

• 1x Heartwarming Hugs designpapier 10,0 x 14,4 cm 

• 2x Heartwarming Hugs Designpapier 1-5/8” x 1-5/8” uitgestansd met de Gelaagde Vierkanten 

Stansen 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier 2-1/8” x 2-1/8” uitgestansd met de Gelaagde Vierkanten 

Stansen 

  



• 1x Heartwarming Hugs Designpapier ¾” x 8,5 cm 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier 9,5 x 13,9 cm 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier 7,0 x 4,5 cm 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier 6,0 x 9,0 cm 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier 6,0 x 2,5 cm 

• 1x Heartwarming Hugs Designpapier octagon uitgesneden met de Warm Wraps dies 

 

• 40 cm Playful Pets Trim Combo Pack rood/wit lint 

• 40 cm Diagonal Stripe Ribbon Mossy Meadow 

 

Al deze onderdelen zal ik per project sorteren en nummeren zodat de workshop vlot kan verlopen en 

we steeds het juiste materialenpakket hebben. 

 

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, 

Blijf veilig, blijf thuis, blijf lekker creatief bezig 

Leonie 
Onafhankelijk Stampin’ Up! demonstratrice 


