
Benodigdhedenlijst  

Basisworkshop Ice Cream Corner 

 

Hoi Prulleke, 

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in de Benodigdhedenlijst.  

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. Als het mogelijk is om een alternatief te gebruiken zal ik dat ook 

noemen zodat je zelf de beste keuze voor jou kunt maken.  

Aan het einde van de gebruikte materialen zul je ook de lijst vinden van de artikelen die inbegrepen 

zijn als je er voor kiest om workshop pakket 2 kiest. 

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

 

 

Veel knutselplezier, 

Leonie  

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


Stempels 

Sweet Ice Cream stempelset (€ 21,00 art. nr. 154456) 

Deze stempelset is met het designpapier onmisbaar voor deze workshop. Wanneer je het 

materialenpakket kiest om mee te doen met de workshop, dan zit deze stempelset in je pakket. Hij 

bestaat uit verschillende distINKtive stempels gemaakt van fotopolymeer. Dat betekent dat ze 

doorzichtig zijn wat handig is om dat het een two-step stempelset is. Dat betekent dat je met 

meerdere stempels een afbeelding kunt maken. Niet alleen de afbeeldingen zullen we gebruiken 

tijdens de workshop, ook de spreuken zijn onmisbaar. Je zou deze uiteraard kunnen vervangen voor 

spreuken uit een andere stempelset of andere afbeeldingen maar deze zijn er perfect op af gestemd. 

 

Ponsen 

Ice Cream Cone Builder Punch (€ 22,00 art.nr. 154241) 

De pons is niet noodzakelijk voor de workshop maar het is wel een ontzettend handig hulpmiddel om 

je gestempelde afbeeldingen snel netjes uit te snijden. Als je hem wilt aanschaffen, doe dat dan 

meteen met je workshoppakket. Ik bereken dan alleen nog het prijsverschil met de bundel waardoor 

je voor € 17,50 extra de pons kunt mee bestellen. Wanneer je de pons niet hebt en niet wilt, kun je 

de vormen gewoon uitknippen met een scherp puntig schaartje. 

Story Label Punch (€ 22,00 art.nr. 150076) 

Deze pons heb ik gebruikt op een van de kaarten. Als je kiest voor het materialenpakket om mee te 

doen met de workshop, dan zal ik een vorm toevoegen die ik heb uitgeponst met deze pons. Mocht 

je een andere Label-vorm hebben, dan is dat uiteraard ook prima. Heb je geen label vorm (pons of 

stans) dan kun je het kaartkarton ook als een gesneden rechthoek houden.  

 

Stansen 

Layering Circles Dies (€42,00 art.nr. 151770) 

Deze stansen heb ik voor een aantal verschillende kaarten gebruikt. As je een stansmachine hebt, 

raad ik je aan om in basisvormen stansen te investeren. Je gebruikt ze keer op keer dus je haalt de 

investering er makkelijk uit terug. Heb je geen stansen, dan kun je een cirkelpons gebruiken als je die 

hebt. Of ook hier kun je er voor kiezen om het kaartkarton als een gesneden rechthoek te houden. 

Wanneer je kiest voor het materialenpakket om mee te doen met de workshop dan zal ik ook zorgen 

dat daarin alle benodigde cirkels zitten. 

 

  



Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00 per kleur) 

De kleuren van de inkt zijn afkomstig van de kleuren die in het Designpapier zijn gebruikt. Omdat 

daar toch wat variatie in zit, kun je met kleine afwijkingen weg komen. Ik zal benoemen of de kleur 

vervangen kan worden zodat je eventueel een andere kleur kunt gebruiken die je al hebt. 

Cinnamon Cider (art.nr. 153114) 

Dit is de enige kleur die echt onvervangbaar is. Ik gebruik hem voor het ijcohoorntje, het ijslollystokje 

en een spreuk. Het is dezelfde kleur van het papier met het rasterpatroon. De andere bruin tinten uit 

het actuele Stampin’ Up! aanbod zouden vloeken bij dit papier. 

Bermuda Bay (art.nr. 147096) 

Hij wordt gebruikt voor spreuken en spikkels. Je zou er ook Pool Party of Coastal Cabana voor kunnen 

gebruiken. Of misschien zelfs Old Olive, afhankelijk van de kaart. Persoonlijk vind ik het een prachtige 

kleur maar als je er niet zo dol op bent dan zijn er alternatieven. 

Terracotta Tile (art.nr. 150086) 

Dit is wederom een kleur die ik heb gekozen omdat het dezelfde kleur is van het papier. Je zou 

kunnen kiezen voor de lichtere Calypso Coral, als je die hebt. Of je zou de spreuk van de ene kaart in 

zwart kunnen stempelen en het ijscobolletje in een van de andere kleuren van het papier (Old Olive, 

Blackberry Bliss, Bermuda Bay, Pool Party). Je zou zelfs het tweede bolletje ijs weg kunnen laten… 

Pool Party (art. nr. 147107) 

Deze zou je kunnen vervangen door afgestempelde Bermuda Bay als je de kleur niet in je assortiment 

hebt/wilt. 

So Saffron (art.nr. 147109) 

Deze zacht gele kleur zou je kunnen vervangen door een afgestempelde Daffodil Delight. Je kunt er 

ook voor kiezen om een hele andere kleurencombinatie te maken met de kleuren uit het papier als je 

die wel hebt (Old Olive, Bermuda Bay, Pool Party, Terracotta TIle, Blackberry Bliss, Petal Pink) 

Zoals je ziet is er best wat ruimte om de kleuren aan te passen en hopelijk kun je met deze informatie 

beter inschatten welke kleuren je wilt gebruiken/aanschaffen. 

 

Lijm 

Naast de lijmsoorten die ik heb genoemd in de lijst met basistools, heb ik voor deze workshop 

gebruik gemaakt van nog 2 andere lijmsoorten: 

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

Ik gebruik deze lijmstipjes graag om lintjes mee te bevestigen op kaarten. Je kunt ook 

Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) gebruiken maar het duurt wat langer voor het droog is. 

Lijmroller 

Hiervoor zijn verschillende opties (Stampin’ Seal € 9,75 art.nr. 152813, Stampin’ Seal + € 14,50 art.nr. 

149699, Tear & Tape € 8,50 art.nr. 138995) maar het idee is dat het een lijm is waar je wat lint mee 

kunt vastzetten voor je er iets anders overheen plakt. Theoretisch gezien zou het ook moeten lukken 

met plakband of wat washi-tape maar ik vind lijmroller makkelijker omdat ik het dan ook nog kan 

aanpassen. 

 

  



Decoratie 

Ornate Garden Ribbon Combo Pack (€ 8,50 art.nr. 152479) 

Ik heb een stuk van het Terracotta Tile lint gebruikt. Wanneer je kiest voor het materialenpakket zit 

de benodigde hoeveelheid lint in het pakket. 

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

Hiervan heb ik een stuk van de Coastal Cabana variant gebruikt. Ook hier geldt dat de benodigde 

hoeveelheid linkt aan het materialenpakket wordt toegevoegd. 

Ice Cream Corner Sprinkles (€ 7,25 154568) 

De sprinkles gebruiken we als decoratie op een aantal van de kaarten. Je kunt ze weg laten als je 

geen sprinkles hebt of je zou ze kunnen vervangen voor een ander versiersel zoals pailletten. 

Wanneer je kiest voor het materialenpakket dan zal ik er een hoeveelheid sprinkles aan toevoegen. 

 

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. 

 

Inhoud van het materialenpakket: 

½ pak Sweet Ice Cream designpapier 

3 vel A4 kaartkarton Whisper White 

1 vel A4 kaartkarton Petal Pink 

1 vel A4 kaartkarton Terracotta Tile 

1 vel A4 kaartkarton Bermuda Bay 

1 vel A4 kaartkarton Pool Party 

1 vel A4 kaartkarton Highland Heather 

¼ vel A4 kaartkarton Old Oive 

Uitgestanste cirkels in Purlple Posy, Terracotta Tile, Basic White, en Bermuda Bay 

Uitgeponste Story Label in Petal Pink 

50cm Oranate Garden Ribbon in Terracotta Tile 

50cm Playing With Patterns Ribbon in Coastal Cabana 

Hoeveelheidje Ice Cream Corner sprinkles 

 

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 


