
Benodigdhedenlijst  

Basisworkshop Snail Mail 

 

Hoi Prulleke, 

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in de Benodigdhedenlijst. Het zal een kort lijstje zijn omdat 

deze workshop een no-stamp workshop is. Dat betekent dat hij volledig draait om het prachtige 

designpapier.  

Op mijn website staat een aparte uitleg over wat een basisworkshop is en voor wie deze bedoeld is 

(https://www.prulleke.nl/workshops-2/). Omdat ik met basisworkshops vooral richt op mensen die 

nog niet zo bekend zijn met kaarten maken, zal de hoeveelheid gebruikte materialen ook beperkt 

zijn. Ik ga er wel van uit dat je een aantal basis tools tot je beschikking hebt. Het is immers een online 

workshop en ik kan daarom niet mijn uitzet met je delen door het scherm.  

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

voor het volgen van deze workshop. Omdat het een no-stamp workshop is, heb je maar weinig 

verschillende materialen nodig en kan ik alles in deze ene lijst noemen. 

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

 

 

Veel knutselplezier, 

Leonie  

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


Stempels 

Geen… Deze workshop is een No-Stamp workshop die volledig is gebaseerd op het designpapier. 

Inkt 

Ook geen… geen stempels en geen inkt 

Lijm 

Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) (€ 6,00 art.nr. 154974) 

Mijn favoriete lijm. Hij droogt snel maar zorgt dat je nog wat wiebeltijd hebt. Je hebt maar een klein 

beetje nodig en wanneer je de lijm laat drogen voor je er iets tegenaan plakt is het verplaatsbare 

lijm. Ik kan geen betere lijm aanraden. 

Stampin' Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 104430) 

Mini Stampin' Dimensionals (€ 5,00 art.nr. 144108) 

Wanneer je iets met wat diepte wilt opplakken zijn deze zeshoekige schuimplakkertjes het beste. Ze 

zijn supersterk en makkelijk in het gebruik. Ik geloof dat ik ze op iedere kaart gebruik. Je hoeft 

natuurlijk niet zowel de normale als de mini Stampin' Dimensionals te hebben, je kunt de grote ook 

doorknippen als je iets kleiners nodig hebt of juist meerdere van de Mini’s gebruiken als je iets 

groters wilt opplakken. 

 

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. 

Precisiepen voor oppakgemak (€ 12,00 art.nr. 144107) 

Ik gebruik hem altijd om Dimensionals op te pakken en de schutvelletjes te verwijderen. Hij is ook 

handig bij het plaatsen van bling-steentjes maar het is geen noodzakelijk gereedschap om de 

workshop te volgen. Hij is wel handig. 

Papierschaartje (€ 12,00 art.nr. 103579) 

Omdat we alle kaarten baseren op het designpapier betekent het dat we heel veel afbeeldingen 

zullen uitknippen. Een scherp, puntig schaartje dat fijn knipt is dan ook onmisbaar. Uiteraard kun je 

ieder fijn puntig schaartje gebruiken maar mijn voorkeur gaat natuurlijk uit naar de Paper Snips van 

Stampin’ Up! 

Papiersnijmachine (€ 30,00 art.nr 152392) 

Dit is in mijn mening de fijnste papiersnijmachine die er is. Hij heeft een uitklapbare arm waardoor je 

tot wel 43 cm kunt afmeten. Hij wordt geleverd met een snijmes en een rilmesje (om vouwlijnen mee 

voor te vouwen). Er is een vervangende plastic geleider met centimeter markering apart te koop (€ 

4,75 art.nr 154980) want standaard wordt hij geleverd met een geleider in inches. Tijdens de 

workshop gebruiken we hem zowel om de rillen als te snijden. Als je geen snijmachine hebt kun je 

het ook met een mes en metalen liniaal doen, zorg dan dat je werkt op een snijmat. 

 

 

  



Inhoud van het materialenpakket: 

1 pak Snail Mail designpapier 

1 vel A4 kaartkarton Thick Basic White 

1 vel A4 kaartkarton Whisper White 

1 vel A4 kaartkarton Daffodil Delight 

1 vel A4 kaartkarton Blushing Bride 

1 vel A4 kaartkarton Bermuda Bay 

1 vel A4 kaartkarton Pool Party 

1 vel A4 kaartkarton Real Red 

 

Je zult zeker designpapier overhouden na het volgen van de workshop en ook nog stukken van de 

verschillende kleuren kaartkarton dus dat is fijn om verder mee te knutselen.  

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 


