
 



 

 
 
 
 
 
 

e kent het vast en zeker! 
Via internet kom je heel veel leuke voorbeelden en uitleg tegen van gestempelde kaarten en andere 
mooie creaties met stempels en inkt.  

Maar wanneer je de uitleg leest over hoe je zoiets maakt, lees je ook allemaal woorden die voor jou nog volledig 
abracadabra zijn.  
Middels deze woordenlijst met de 25 meest gebruikte stempeltermen helder en overzichtelijk uitgelegd, 
begrijp jij in het vervolg precies wat er bedoeld wordt met bijvoorbeeld UM of Brayer. 
 

eze lijst is ongetwijfeld niet volledig maar het helpt je wel een heel eind op weg. 
Waardoor je het nog fijner gaat vinden om met deze fantastische hobby bezig te zijn en je de volgende 
keer precies begrijpt waar ze het over hebben. 
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EZ-mount          stempelliniaal      versamark  waterpenseel      stampingtool 
 
 
 
 
 
 

© LeukeStempels-2018  

J 

D 



 

Acrylblok    Blokje doorzichtig Acryl waarop je clearstempel of met EZ-gemounte  
     rubberstempel blijft hechten, waardoor je je stempel makkelijk kunt 
     afdrukken. 
 
Brayer                                       Roller van (zacht)rubber of kunststof waarmee je inkt of verf gelijkmatig 
                               kunt verdelen over je ondergrond of gelliplate. 
 
Clearstamps Verzamelnaam voor heldere transparante stempels van acryl of 

polymeer. Deze stempels kleven zonder hulpmiddel aan een Acrylblok. 
 
Craftsheet Hittebestendig vel polymeer. Handig om als bescherming te gebruiken 

van je werkblad. Het beschermt tegen inkt, lijm, verf, gesso etc. En kan 
heel eenvoudig schoon gemaakt worden met vochtige doek. Vanaf dit vel 
doe je ook diverse achtergrondtechnieken. 

 
Doezelaar Een soort potlood van geperst papier waarmee je met behulp van 

geurloze terpentine en geschikte potloden(op oliebasis) kunt blenden en 
vervagen. 

 
Embossing Maak met Versamark(doorzichtige inkt) of een pigment inkt  een 

stempelafdruk. Over deze afdruk strooi je embossingpoeder. Het 
overtollige poeder vang je terug op in je voorraadpotje embossingpoeder. 
Dan ga je de stempelafdruk waarop het embossingpoeder is blijven 
hangen verhitten met een een heattool waardoor het poeder smelt en 
hecht aan je kaart. Je krijgt dan een verdikte stempelafdruk in de kleur 
van je embossingpoeder.  
Embossingpoeder is er in vele kleuren van de merken: WOW, Rangerink 
en Nuvo. Waarvan WOW het bekendste en fijnste merk is. 
 

EZ-mount Hiermee voorzie je je UnMounted rubberstempels van een statisch laagje 
waardoor ze op een acrylblok of in een stampingtool blijven kleven. 
Hierdoor heb je houvast om je stempels makkelijk te kunnen afdrukken 
en het neemt weinig ruimte in waardoor je je rubberstempels makkelijk 
kunt opbergen. EZ-mount is er in normale dikte voor image stempels en 
in dunne uitvoering voor kleine en smalle (tekst)stempels. 
Je kunt ook ons filmpje bekijken waarin we uitleggen hoe je EZ-mount 
op je stempel aanbrengt. 
 

 
GelliPlate Een gelliplate was van oorsprong een gelatineplaat. Maar omdat deze 

slecht houdbaar was en makkelijk uit elkaar viel na een paar keer 
gebruikt te hebben, zijn er nu gelliplates van een  bijzonder plasticsoort 
waardoor je ze oneindig kunt gebruiken en heel makkelijk schoon kunt 
maken. Met de gelliplate maak je monoprints door er met verf of inkt een 
laagje met de brayer op aan te brengen en er dmv sjablonen of templates 
prints van te maken op papier. Er zijn oneindig veel mogelijkheden mee, 
Gelliplates zijn er in diverse maten en modellen(rond, rechthoek, 
vierkant, driehoek, 8hoek, enz) 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=9keuTrHJGHg


 
 
Gesso Is een primer en wordt gebruikt om je papier of ondergrond geschikt te 

maken voor  het aanbrengen van inkt of verf. Gesso is er in wit, zwart of 
transparant. 

 
Heattool Soort föhn die er gelijkmatig en met voorzichtig blazen voor zorgt dat je 

ondergrond snel droogt en/of je embossingpoeder gelijkmatig laat 
smelten zodat het blijft zitten op je ondergrond. 
 

Inkblendingtool Stempelhoutje met een stukje foam op klittenband. Met dit 
sponsje/foampje kun je inkt met zgn. sponstechniek opbrengen. 
De foams zijn verwisselbaar en wasbaar in koud water. 

 
Maskeren het afplakken van een gestempelde afdruk zodat je er nog een 

stempelafdruk half naast of achter kunt stempelen zonder dat de 
afdrukken door elkaar heen lopen. Hiervoor gebruik je het zgn, 
maskertape dat lijkt op memopapier maar dan over de gehele zijde 
plakbaar is. 
 

Matten dit is/zijn extra laagje(s) papier onder je kaart/stempelwerk om je kaart 
meer diepte te geven en meer te accentueren. 
 

Mixed Media = Gemengde Technieken. Je gebruikt bijv. meerdere soorten 
medium(inkt, verf, gesso,kleurpotloden) door elkaar heen op 1 werkstuk. 

      
Resist een vloeistof of medium dat inkt op waterbasis afstoot. Meest bekend is 

Teykol, Drawinggum of embossing. 
 
Sheet meestal een lapje rubber waar een aantal stempels op ge-etst zijn. 

Deze stempels kun je uitknippen en op EZ-mount zetten. 
Ook meerdere clearstempels bij elkaar zitten vaak op een zgn. sheet. 

 
Sponsen Met behulp van een stukje foam kun je inkt opnemen van je inktkussen 

en dan dmv draaiende bewegingen aanbrengen op je werk. Dit is een 
techniek die ook veel wordt toegepast door stencils/templates. 

 
Stampingtool Handige hulp om eenvoudig goede stempelafdrukken te krijgen van 

unmounted rubberstempels en clearstempels. Doordat de stempel en 
papier op haar plek blijven zitten, kun je bij een niet scherpe afdruk je 
stempel nogmaals beïnkten en afdrukken.  

 
StampShammy Handige doekje om je stempels mee schoon te maken. 
 
Stempelliniaal hulpstuk om je tekststempels recht mee te kunnen positioneren. 
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Stencil of Mask Een dun velletje kunststof met daaruit een motief gelaserd. Hierdoor kun 
je structuurpasta, verf of inkt aanbrengen op je achtergrond. Geeft  vaak 
een speciaal effect aan je creatie. 

 
Transfer Het overzetten van plaatje of foto dmv. gelmedium of gesso op je 

artwerk. 
  
UM afkorting voor UnMounted. Geeft aan dat je rubberstempel nog niet 

geschikt is voor hechting op acrylblok of stampingtool. 
 
Versamark doorzichtige/transparante vettige inkt die erg geschikt is voor 

heatemboss technieken. Deze inkt wordt ook wel watermerkinkt 
genoemd. Wanneer je nl. met deze inkt op gekleurd papier/karton 
stempelt krijg je een iets donkerder afdruk dan de kleur van het papier. 
Droogt langzaam, waardoor het geschikt is om embossingpoeder op te 
strooien. 

 
Waterpenseel Penseel met synthetische haren en een watertankje. Vul het tankje met 

water waardoor je kunt doseren wanneer je meer water wilt toevoegen 
aan je kleurwerk met bijv. waterbasis inkten, aquarelpotloden en -
markers. 
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Nawoord: 
Ik weet zeker dat je blij bent met voorgaande uitleg van de veel gebruikte termen in stempelland. 
En dat het je zal helpen om van je hobby te genieten en hiermee makkelijk de keuzes kunt maken om jou   
favoriete technieken te kunnen doen met de mooiste kaarten of art journals als resultaat. 
Als stempel- en mixedmedia winkel kunnen wij veel van bovengenoemde materialen  uit voorraad  
leveren. 
Ik nodig je uit om eens een kijkje in onze webwinkel te nemen. 

 
Wanneer  je dan iets moois gemaakt hebt zou ik het heel leuk vinden wanneer je  dat laat zien in onze 
Facebookgroep:   
Maak het met Leuke Stempels. 
Dit is een gezellige groep, waar je heel veel van elkaar kunt leren en tips en weetjes aan elkaar kunt uitdelen.  
 
 
 
 
Hella Mellema 
www.leukestempels.nl 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Gemaakt door Hella Mellema 

voor Leuke Stempels.nl 
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