
 Benodigdhedenlijst  

Plusworkshop Snail Mail 

 

Hoi Prulleke, 

Wat leuk dat je een kijkje komt nemen in de Benodigdhedenlijst. Het belooft een leuke workshop te 

worden waarin we met veel verschillende materialen gaan werken. 

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

niet echt 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 

Snail Mail Bundle (€ 53,00 art.nr. 156255) 

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 8 

fotopolymeer stempels met een mix van spreuken, slakken, paddenstoelen en postversiersels. De 

afbeeldingen zijn heel schattig en de spreuken zijn woordgrapjes die perfect passen bij de vrolijke 

luchtige stijl van deze set. Passend bij de stempels zijn er Snail Dies bij te verkrijgen. Deze zitten in de 

bundle inbegrepen en hiermee kun je de verschillende figuren uitsnijden maar heb je ook 

ondersteunende elementen zoals een envelop en postzegel 

Rectangular Postage Stamp Punch (€ 22,00 art.nr. 152709) 

Deze pons wordt in de jaarcatalogus aangeboden als onderdeel van de Posted For You bundle maar 

post ook perfect om de Happy Mail stempel. Het is een leuke aanvulling op de Snail Mail bundle. Als 

je de pons niet hebt kun je het Designpapier ook in een eenvoudige rechthoek snijden van 3,5 x 5 cm 

Comfort & Hope (€25,00 art.nr. 152509) 

Voor een van de kaarten hebben we wat textuur in de achtergrond nodig. Ik heb hiervoor de Comfort 

& Hope stempelset gebruikt maar iedere willekeurige stempelset met een textuur is prima. Je zou 

ook een achtergrondstempel gedeeltelijk kunnen voor zien van inkt en die afdrukken. Of wat inkt 

blenden met bijvoorbeeld de blending brushes, Stampin Sponges of daubers. Er is van alles voor 

mogelijk en je hoeft er zeker niet speciaal deze stempelset voor aan te schaffen. 

Inkt 

Gekleurde inkt (€ 9,00 per kleur) 

Ik heb me gericht op de kleuren van het Designpapier omdat ik zo zeker weet dat alles vlekkenloos 

met elkaar coördineert. 

Real Red (art.nr. 147084) 
Bermuda Bay (art.nr. 147096) 
Daffodil Delight (art.nr. 147094) 

Zwarte inkt 

Omdat we zowel op papier gaan stempelen en met Blends gaan kleuren als window sheet gaan 

stempelen hebben we 2 verschillende typen inkt nodig.  

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

Deze inkt is geschikt op poreuze oppervlakten en kan gebruikt worden in combinatie met alcohol 

markers zoals de Stampin’ Blends. 

StaZon Jet Black (€ 12,00 art.nr. 101406) 

Deze inkt is geschikt op non-poreuze oppervlakten zoals window sheet. Je kunt hem helaas niet 

gebruiken in combinatie met alcohol stiften omdat de inkt dan gaat vloeien. 

  



Papier 

Snail Mail Designer Series Paper (€ 14,00 art.nr. 154577) 

Dit papier wordt op ieder kaartje gebruikt. Wanneer je kiest voor het All-Inclusive pakket zal er een 

half pak van het Snail Mail Designpapier bij zitten. Ik ben persoonlijk dol op dit papier. Ik vind de 

kleurencombinatie prachtig, de afbeeldingen schattig, de achtergrondpapiertjes hebben een mooie 

balans tussen druk en saai en ik vind het geweldig dat er ook spreukjes bij zitten zodat je zelfs zonder 

stempels leuke kaartjes kan maken puur alleen op basis van het papier. 

Alcoholstiften 

Stampin’ Blends Markers (€ 11,00 per combo pack) 

Om de afbeeldingen te kleuren maak ik gebruik van de alcohol stiften van Stampin’ Up!. Deze 

worden verkochte in een set van 2, een licht en een donker, van verschillende Stampin' Up! kleuren. 

Helaas zijn er niet van alle kleuren markers, dus soms moet je zelf een kleur creeëren door te 

mengen. De kleuren die ik heb gebruikt zijn: 

Bermuda Bay (art.nr. 154878) 
Pool Party (art.nr. 154894) 
Rococo Rose (art.nr. 154900) 
Petal Pink (art.nr. 154893) 
Daffodil Delight (art.nr. 154883) 
Real Red  (art.nr.154899) 
Colour Lifter (€ 5,50 art.nr. 144608) 
 
Versiering 

Bumblebee ¼” Ribbon (€7,25 art.nr. 153622) 

We hebben maar een paar cm van dit lint nodig om een treklintje van te maken aan onze 

interactieve kaart. Misschien dat je het ook met een ander lintje zou kunnen doen of bijvoorbeeld 

met een wit lintje dat je met je Stampin’ Blends geel maakt. Als je het All-Inclusive pakket neemt, zit 

de benodigde hoeveelheid lint er in. 

Whisper White Baker’s Twine (€ 8,50 art.nr. 154579) 

In de Snail Mail Collectie hoort ook het Snail Mail Twine Combo Pack. Hierin zitten 2 rolletjes met 

siertouw. Op de ene zit 13,7 m wit twine en op de ander evenveel in Blushing Bride. We hebben voor 

deze workshop een stukje van het witte twine nodig. Als je het All-Inclusive pakket neemt, zit de 

benodigde hoeveelheid lint er in. 

Resin Hearts (€ 8,50 art.nr. 154578) 

Zo’n schattige versiering! We gebruiken in deze workshop maar 1 hartje maar als je het All-Inclusive 

pakket neemt zal ik er 10 in doen voor je. Vijf witte en vijf rode. Als je het pakketje zelf koopt zitten 

er 150 hartjes in, 75 per kleur. 

Enveloppen C6 – Basic White (€ 9,00 art.nr. 159235) 

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

sturen. De kaarten die we gaan maken zijn van een standaard formaat en passen daarom in 

standaard C6 enveloppen. Hoewel we er tijdens deze workshop geen extra aandacht aan zullen 

geven, wilde ik het hier wel even vermelden. 



Lijm 

Naast mijn geliefde Multifunctionele Vloeibare Lijm (Tombow) en Stampin' Dimensionals gebruiken 

we tijdens deze workshop nog een paar andere middelen om dingen te bevestigen: 

Stampin’ Seal+ (€14,50 art.nr. 149699) 

Deze supersterke lijm houdt dingen echt stevig op z’n plek. 

Plakband 

Om aan de achterkant van uitgestanste figuren te plakken zodat je de kleine onderdelen er makkelijk 

in terug kunt plakken. 

Nietmachine 

Om het lint goed op zijn plek te houden. 

 

Overige materialen 

Stampin' Cut & Emboss Machine (€ 145,00 art.nr. 149653) 

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

Deze apparaatjes zijn onmisbaar voor iedere gevorderde knutselkoningin. In deze workshop 

gebruiken we ze om verschillende stansen uit te snijden maar je kunt er ook mee Embossen en nog 

veel meer. Bij deze workshop is de mini groot genoeg maar als je de grote hebt, is dat ook prima. Een 

Stansmachine van een ander merk zal ook prima werken. 

Stamperatus (€ 59,00 art.nr. 148187) 

Net als de Sponge Daubers is dit hulpmiddel op meerdere manieren te gebruiken. Het prijspunt is 

alleen een stuk hoger van de Stamperatus. Dit is echter een unieke tool die je helpt om je afdrukken 

op exact de juiste plek te krijgen en om meerdere malen om dezelfde plek te stempelen. Er zijn nog 

veel meer toepassingen van de Stamperatus, maar voor deze workshop houden we het even op deze 

twee toepassingen. 

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. 

Take Your Pick Tool (€ 12,00 art.nr. 144107) 

Wat ben ik dol op dit gereedschapje. Hij heeft verschillende opzetstukken waardoor je er altijd wel 

iets bij hebt dat je taakje wat vergemakkelijkt. 

Potlood 

Om te tekenen en af te tekenen 

Gum 

Om je lijntjes weer uit te gummen. 

  



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 

• GlueDots 

• Precisieschaartje 

• Gridpapier 

• Clear Blocks 

• Zwart inkt (staat wel apart genoemd) 

• Shammy (of ander schoonmaaktool) 

 

Inhoud van het materialenpakket: 

1 Snail Mail Bundle 

½ pak Snail Mail Designer Series Paper 

3 vellen A4 kaartkarton extra stevig Wit 

1 vel A4 kaartkarton Wit 

1 vel A4 kaartkarton Pool Party 

1 vel A4 kaartkarton Bermuda Bay 

1 vel A4 kaartkarton Daffodil Delight 

1 vel A4 kaartkarton Blushing Bride 

1 vel A4 kaartkarton Real Red 

1 vel A4 kaartkarton Coastal Cabana 

1 stuk Window Sheet van 3 x 3” 

6 cm Bumblebee lint 

30 cm wit Baker’s Twine 

10 Resin Hearts 

 

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 


