
Team Prulleke Online Catalogue Launch Party Raadsels 

 

Zoek de antwoorden op in de catalogus en geef per raadsel aan op welke bladzijde het product staat 

wat we bedoelen. 

 

1. Ik ben weer populair bij alle leeftijdscategorieën, net als in de jaren ‘60 en ‘70. 

Welke stempel ben ik? 

 

2. Je houdt van me als ik nieuw ben, maar na een paar keer gebruiken zie ik er oud uit. 

Ik ben handig om in de buurt te hebben omdat ik alles schoonmaak.  

Wat ben ik? 

 

3. Ik begin als een poeder, maar eindig glanzend en glad. Je kunt me bestellen in sets van 3 

kleuren.  

Wat ben ik? 

 

4. Ik piep en kraak als je me gebruikt maar de resultaten zijn geweldig.  

Wat ben ik? 

 

5. Ik ben een bevroren traktatie maar als je me omdraait ben ik een clown. 

Wat ben ik? 

 

6. Ik ben een gereedschap dat nog niet zo lang geleden in de Stampin’ Up-familie van 

gereedschappen is geïntroduceerd. Wees voorzichtig met me, hard drukken levert “Oh nee!” 

op. Je bestelt me in een set van 3.  

Welk gereedschap ben ik? 

 

7. We weten allemaal dat de liefde van de man door de maag gaat. Ik ben een gloednieuwe set.  

Welke stempelset ben ik? 

 

8. Ik ben een nieuwe In Color-kleur. Mijn naam zit ook in een terugkerende stempelset.  

Welke kleur ben ik? 

 

9. Het is nu nog lente, maar voor je het weet valt er alweer sneeuw. Ik ben een nieuwe 

embossing folder. 

Welke embossing folder ben ik? 

 

10. Ik ben erg licht van gewicht, ik glinster en ben beschikbaar in de nieuwe In Colors. 

Wat ben ik? 

 

11. Kijk naar de bundels en je vindt bloemen, bomen en vlinders.Kun je een set vinden die 

gebruikt kan worden om mannelijke kaarten te maken? 

(Er zijn meerdere opties…!) 

  



12. Ik ben beschikbaar in vele maten en kleuren. Je kan me strikken, knopen of op een andere 

manier gebruiken om je project nóg mooier te maken. 

Wat ben ik? 

13. Sommigen zien me als onkruid, terwijl anderen me zien als een mooie bloem. Er is ook een 

set stansen die bij mij past.  

Welke stempelset ben ik? 

14. Ik ben een In Color van ‘21-’23, dus ik ben er nog een tijdje. Ik deel mijn initialen met 7 

andere Stampin’ Up Colors.  

Welke kleur ben ik? 

15. Ik word als duur beschouwd als ik in mijn natuurlijke vorm ben. Wanneer je mij gebruikt op je 

kaarten, kan ik behoorlijk rommelig zijn. Maar de resultaten zijn verbazingwekkend.  

Wat ben ik? 

16. Ik word vaak over het hoofd gezien in de catalogus, maar ben best handig bij het werken met 

gedetailleerde stansen.  

Wat ben ik? 

17. Ik ben er in vele vormen; sommige zijn vloeibaar, sommige zijn dik, en sommige zijn zo klein 

als een puntje om er maar een paar te noemen.  

Wat ben ik? 

 

 

 

Mail je antwoord* ter bevestiging naar leonie@prulleke.nl en maak kans op een pakje 2021-2023 In 

Color Jewels! 

* Uiterlijk zondag 30-5-2021 18:00 uur 

 

mailto:leonie@prulleke.nl

