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Knutselidee

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:midden

Materiaal:

Werkwijze:

ca. 1 uur

dubbele kaart wit, rood en wit naaigaren
resten gekleurd papier in rood, oranje en geel
rocailles en stiftkralen in rood en geel
diverse kralen en hartkralen voor hanger

Valentijnskaart

Gekleurde vierkanten van 8, 7.5, 7 en 6.5 cm knippen en volgens de afbeel-
ding op elkaar en vervolgens op de kaart plakken.

De hartvorm luchtig met een potlood op een wit papieren vierkantje van 6 
cm voortekenen. Daarna wordt het hart geborduurd:
Rood naaigaren dubbel pakken en met de naald aan de punt van het hartje 
een gat prikken en de draad erdoor trekken. Met een stukje plakband op 
de achterzijde bevestigen.
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Begin met het buitenste hart:
Neem een ronde rode kraal en steek door hetzelfde gat weer terug. 
Daarna 5 mm verder weer een nieuw gat prikken en een stiftkraal erop 
borduren. Weer in het voorlaatste gat insteken en de draad op de achter-
zijde naar het tweede gat van de stiftkraal leiden. Weer een ronde kraal 
oprijgen en in hetzelfde gat prikken. Vervolgens weer 5 mm verder een gat 
prikken, de stiftkraal aanbrengen en terug in het voorlaatste gat prikken. 
Zo voortgaan, tot er een hart-vorm geborduurd is.

Voor de hanger het sieradenhart in het midden van de draad oprijgen en 
verschillende kralen oprijgen (ca. 5 cm). Daarna de draad door het gat in 
de punt van het hart leiden en aan de achterzijde met een stukje plakband 
bevestigen.

Tot slot het vierkant met foamtape op de kaart plakken. 

Voor het binnenste hart de kralen in machinesteek met een witte, dubbele 
draad opnaaien. De kralen moeten daarbij met de stiksteek opgenaaid wor-
den. Wie niet met naald en draad wil werken, kan de kralen ook opplakken!
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