
Benodigdhedenlijst  

Basisworkshop In Bloom 

 

Hoi Prulleke, 

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in de Benodigdhedenlijst. Het betekent dat ik in ieder geval je 

interesse heb kunnen prikkelen voor deze plusworkshop.  

Op mijn website staat een aparte uitleg over wat een plusworkshop is en voor wie deze bedoelt is 

(https://www.prulleke.nl/workshops-2/). Hoewel ik me met deze workshoptype richt op mensen die 

al bekend zijn met stempelen, zal ik toch zorgen voor een rustige opbouw van de workshop. Ik ga me 

echter minder beperken in de materialen die ik gebruik omdat ik er van uit ga dat de mensen die 

kiezen om deze workshop te volgen zelf ook al een uitzet hebben opgebouwd.  

In dit overzicht zal ik alle gebruikte materialen noemen met prijzen en bestelnummers die ik heb 

gebruikt bij het maken van de voorbeelden. Ik zal hierbij uitleggen waar we bepaalde dingen voor 

gebruiken en of je ook alternatieven kunt gebruiken. 

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

 

 

Veel knutselplezier, 

Leonie  

https://www.prulleke.nl/workshops-2/


Bundle / productpakket 

In Bloom Bundle (€ 59,25 art.nr. 156208) 

Dit is het uitgangspunt voor de workshop en omdat het hier gaat om een plusworkshop ga ik er ook 

van uit dat je zowel de stempels als de stansen ter beschikking hebt. Dit kan zijn omdat je ze zelf hebt 

gekocht of omdat je mijn all-inclusive pakket hebt afgenomen. De stempelset bestaat uit 21 

fotopolymeer stempels met een mix van spreuken en bloemen/blaadjes. De afbeeldingen zijn two-

step stempels wat betekent dat je verschillende stempels op elkaar kunt stempelen om een 

completere afbeelding te krijgen. Passend bij de stempels is het Pierced Blooms stansenpakket. Deze 

bestaat uit maar liefst 25 stansen om bloemen, blaadjes en accessoires mee uit te stansen. De 

meeste stansen zijn voorzien van prachtige gestikte details. Ik zal in de workshop laten zien hoe je de 

stempels en stansen zowel los van elkaar kunt gebruiken als gecombineerd om schitterende kaarten 

te maken. 

Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00 per kleur) 

Voor de kaarten heb ik dezelfde kleuren inkt gebruikt die ook in het designpapier zitten dat ik heb 

gekozen voor deze workshop: 

Night of Navy (art.nr. 147110) 

Old Olive (art.nr. 147090) 

Petal Pink (art.nr. 147108) 

Rococo Rose (art.nr. 150080) 

Seaside Spray (art.nr. 150085) 

Soft Sea Foam (art.nr. 147102) 

 

Papier 

Paper Blooms Designer Series Paper (SAB art.nr. 155222) 

Dit Designpapier is perfect bij de In Bloom producten en het is een van de artikelen die je gratis kunt 

kiezen bij besteding van € 60,- tijdens de Sale-a-bration periode (5 januari t/m 28 februari 2021). 

Wanneer je het all-inclusive pakket kiest zit er een volledig pakket van dit designpapier bij als Sale-a-

bration artikel. Het papier is onmisbaar voor de workshop. We gebruiken het in de achtergrond, om 

vormen uit te knippen en als belly band. 

Versiering 

Lovely Labels Pick a Punch (€ 28,00 art. nr. 152883) 

Deze fantastische pons biedt 6 opties in 1 pons. Je kunt er stroken van ½”, ¾” of 1” mee ponsen en 

dan kiezen tussen 2 verschillende ontwerpen. In de workshop gebruiken we hem om een 

spreukenstrip mee te versieren. Je kunt uiteraard kiezen om de strookjes recht te houden en geen 

sierrandje te geven. 

Polka Dot Tulle Ribbon (€ 9,00 art.nr. 146912) 

Ik heb het in mijn voorbeelden gebruikt om een strikje mee te maken. Je kunt ook een ander lintje 

kiezen als je dat mooi vindt of je zou de strik zelfs helemaal wegkunnen laten. 

 



Acetate Card Box (€ 8,50 art.nr. 145486) 

Als laatste project gaan we een belly band versieren voor om een van de acetate card boxes. Deze 

worden verkocht in pakjes van 10 dozen en hierin passen straks keurig de kaarten die we hebben 

gemaakt. Op die manier zou je je kaarten als een setje cadeau kunnen geven. De doos zelf blijft 

onaangetast dus je kunt ze na afloop ook voor een ander project gebruiken. In het all-inclusive 

pakket zit 1 van de Acetate Card Boxes. 

Medium Envelopes 

Als gevorderde knutselaars weet je als het goed is dat we proberen om geen naakte enveloppen te 

sturen. In deze workshop zullen we naast aandacht voor de kaarten dus ook de bijpassende 

enveloppen gaan versieren. Aangezien we 5 kaarten maken, heb je dus ook 5 enveloppen nodig. 

Omdat we momenteel in een tussenfase zitten tussen Whisper White en Basic White, zijn de Whisper 

White enveloppen niet meer leverbaar en de Basic White enveloppen nog niet beschikbaar. De 

kaarten die we gaan maken zijn van een standaard formaat en passen daarom in standaard C6 

enveloppen. Wanneer je het All-Inclusive pakket neemt, zitten er 5 Whisper White enveloppen bij 

inbegrepen. 

 

Overige materialen 

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. 

Mini Stampin’ Cut & Emboss Machine (€ 73,00 art.nr. 150673) 

Hij is klein, compact en superhandig om tijdens de workshop de kleine stansjes uit te draaien. 

Uiteraard werkt iedere Stans en Embossing machine en hoef je niet speciaal de Mini SCEM aan te 

schaffen om mee te kunnen doen. 

Basis Tools 

Uiteraard heb je ook gewoon je basis tools nodig. Deze heb ik uitgebreid omschreven op de 

“workshops” pagina van de website. Met basis tools bedoel ik: 

• Papiersnijmachine 

• Vloeibare lijm 

• Stampin’ Dimensionals 

• Precisieschaartje 

• Gridpapier 

• Clear Blocks 

• Zwart inkt (hoewel je die voor deze workshop niet nodig hebt) 

• Shammy (of ander schoonmaaktool) 

 

 

  



Inhoud van het materialenpakket: 

1 In Bloom Bundle 

3 vellen A4 kaartkarton extra stevig Whisper White 

5 Medium Envelopes Whiper White 

1 vel A4 kaartkarton Whisper White 

1 vel A4 kaartkarton Night of Navy 

1 vel A4 kaartkarton Old Olive 

1 vel A4 kaartkarton Petal Pink 

1 vel A4 kaartkarton Rococo Rose 

1 vel A4 kaartkarton Seaside Spray 

1 vel A4 kaartkarton Soft Seafoam 

1 pak Paper Blooms Designpapier 

1 Acetate Card Box 

60 cm Polka Dot Tulle Ribbon 

 

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 


