
Trimming the Town 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. 

 

 

 

Veel knutselplezier, 

Leonie  



Stempels 

Coming Home stempelset (€ 22,00 art.nr. 153500) 

Deze stempelset is het hart van de suite. Hij bestaat uit verschillende afbeeldingen van huisjes en 

overige versiersels. Hoewel je de huizen ook eventueel uit het designpapier zou kunnen knippen of 

stansen, zitten er een aantal stempels in de set die we gaan gebruiken, die je slecht kunt vervangen 

door een andere set. Denk hierbij aan de lantaarnpaaltjes, autootjes en de kerstbomen. Bovendien 

steun je bij aankoop van deze stempelset het Making A Difference programma dus dat is nog een 

goede reden om de stempelset aan te schaffen. Wanneer je kiest voor pakket 3 of 4 zitten de 

stempels inbegrepen in je pakketkeuze. 

Stansen 

Home Together dies/Gezellig Thuis stansen (€ 41,00 art.nr. 153515) 

De stansen heb ik gebruikt voor het maken van scenes en voor het uitsnijden van verschillende 

afbeeldingen. De onderdelen die de scenes vormen ontvang je als je het materialenpakket in je 

pakketkeuze hebt. De afbeeldingen die ik heb uitgesneden die afkomstig zijn uit het Designpapier of 

die zijn gestempeld, zal ik niet vooraf uitstansen. Deze kun je wanneer je de stansen niet hebt 

aangeschaft ook handmatig uitknippen.  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 Coming Home Bundle te bestellen (€ 56,50 art.nr. 155144). 

Joy dies/Joy stansen (€ 39,00 art.nr. 153530) 

Voor een van de kaarten heb ik de Joy stansen van bladzijde 18 van de mini catalogus gebruikt. 

Wanneer je pakket 2, 3 of 4 kiest zullen deze uitdraaien in het materialenpakket zitten. 

Stitched Nested Labels dies/Gestikte zeshoekenstansen (€ 42,00 art.nr. 149638) 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de Joy stansen. Ik heb 1 vorm gebruikt op een van de kaarten en deze 

zal in het materialenpakket zitten. 

Stitched Rectangles dies/Gestikte rechthoekenstansen (€ 42,00 art.nr. 151820) 

Ook hier heb ik 2 verschillende stansen gebruikt. Wanneer je het materialenpakket in je keuze hebt 

opgenomen zullen deze uitgestansde vormen in je pakket zitten. Heb je het materialenpakket niet 

gekozen en heb je ook de stansen niet, dan kun je de rechthoeken ook op maat snijden met je 

papiersnijmachine. Ze hebben dan alleen geen sierlijk stikrandje. 

 

Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00) 

Ik heb dezelfde kleuren inkt gebruikt als de kleuren in het Designpapier. 

Poppy Parade (art.nr. 147050) 

Old Olive (art.nr. 147090) 

Pool Party (art.nr. 147107) 

Misty Moonlight (art.nr. 153118) 

Early Espresso (art.nr. 147114) 

We gebruiken Old Olive en Pool Party om mee te stempelen. De andere kleuren gebruiken we alleen 

om te kleuren. Wanneer je een van de overige kleuren niet hebt, kun je ook kiezen om een ander 

kleurmedium te kiezen of eventueel vergelijkbare kleuren. 



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

Ik heb ook zwarte inkt gebruikt maar dit is zo’n basis artikel in je creatieve uitzet dat ik er van uit ga 

dat je die wel hebt. En zo niet, dan raad ik deze aan. 

 

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 C (€ 8,50 art.nr. 118486)  

Clear Block E (€ 14,50 art.nr. 118484) 

 

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.  

Mini Glue Dots (€ 6,50 art.nr. 103683) 

Dit is de makkelijkste lijm om de strikjes mee op te plakken.  

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 de strikjes op 

maat te knippen en eventueel om afbeeldingen te fussy-cutten als je de stansen niet hebt. 

Bone Folder (€ 8,50 art.nr. 102300) 

Ik gebruik hem altijd om mijn vouw mooi strak te maken. Maar je kunt de workshop prima volgen 

zonder vouwbeen. 

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.  



 

 

Inhoud van het materialenpakket: 

• 4x Basiskaart extra stevig Whisper White 21,0 x 14,9 cm met een rillijn op 10,5 cm 

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

• 1x Basiskaart extra stevig Whisper White 21,0 x 18,0 cm met een rillijn op 9,0 cm 

 

• 1x Kaartkarton Old Olive 10,0 x 14,4 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White 9,5 x 13,9 cm 

• 1x Kaartkarton Old Olive Peace woord dikke outline uitgestansd met de Joy stansen  

• 1x Kaartkarton Old Olive Peace woord uitgestansd met de Joy stansen 

• 1x Kaartkarton Whisper White Peace woord dunne outline uitgestands met de Joy stansen 

• 1x Kaartkarton Pool Party 10,5 x14,9 cm met Snowflake Embossing 

• 1x Kaartkarton Whisper White met heuvel met bomen uitgestansd (landschap) 14,9 cm 

breed 

• 1x Kaartkarton Old Olive huisje met hart 

• 1x Kaartkarton Misty Moonlight huisje met hart 

• 1x Kaartkarton Old Olive dakrandje 

• 1x Kaartkarton Misty Moonlight dakrandje 

• 2x Kaartkarton Whisper White hartje 

• 1x Kaartkarton Old Olive 9,6 x 14,5 cm 

• 1x Kaartkarton Misty Moonlight uitgestansd met Gestikte Rechthoekenstans van 7,5 x 11,0 

cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White uitgestands met Gestikte Rechthoekenstans van 6,5 x 10,0 cm 

• 1x Kaartkarton Whisper White om op te stempelen (+/- 5 x 5 cm) 

• 1x Kaartkarton Whisper White om op te stempelen (+/- 3 x 3 cm) 

• 1x Kaartkarton Whisper White om op te stempelen (+/- 5 x 2,5 cm) 

• 1x Kaartkarton Whisper White met heuvel met bomen uitgestansd (portret) 10,0 cm breed 

• 1x Kaartkarton Pool Party uitgestansd met Gestikte Zeshoekenstansen 12,5 x 6,5 cm 

 

• 1x Trimming The Town designpapier met spreukjes 

• 1x Trimming The Town designpapier met grote huizen en kerstbomen 

• 1x Trimming The Town designpapier met bomen van 9,1 x 13,5 cm 

• 1x Trimming The Town designpapier met sneeuwvlokjes 10 x 9 cm 

• 1x Trimming The Town designpapier met mensen 5,2 x 10,5 cm 

• 1x Trimming The Town designpapier met krullen 10 x 10,5 cm 

 

• 2x Poppy Parade lintje van 20 cm 

 

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 


