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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
dubbele kaart rechthoek rood, fotokarton wit A5
verschillende stukken papier met motief
satijnlint, sierstenen

Benodigd gereedschap:
lijm, liniaal,
potlood, schaar
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Deze kerstkaart is iets heel bijzonders.
De kaart heeft een 3D-effect. Het 3D-effect is heel  

eenvoudig en snel te maken. Probeer het eens uit!

Kerstkaart

Vouw het A4 karton (rood) vouw een keer in het 
midden.

Vervolgens teken je met een potlood de 
hieronder aangegeven schets op de  

binnenzijde van de kaart op.

Vouw de kaart dubbel en begin met een 
knutselmes de verticale lijnen te snijden. 
Let op: Op horizontale lijnen mogen niet 
worden sneden. Deze moeten gesloten 

blijven.

Benodigde materialen:
dubbele kaart rechthoek rood, fotokarton wit A5
verschillende stukken papier met motief
satijnlint, sierstenen

Benodigd gereedschap:
lijm, liniaal,
potlood, schaar
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Vouw nu de uitgesneden rechthoeken 
tegenovergesteld van de vouwlijm van de 

kaart.

Daarna snij je uit papier met een mooi 
motief 3 rechthoeken en plak je deze op 
de zojuist gemaakte rechthoeken van de 

kaart.

Tot slot breng je op de achterzijde van 
de kaart dubbelzijdig plakband aan en 
bevestig je de rode kaart op de ietwat 

grotere witte kaart.

Een hele fijne kersttijd en veel 
plezier bij het knutselen!

Kerstkaart

Benodigde materialen:
dubbele kaart rechthoek rood, fotokarton wit A5
verschillende stukken papier met motief
satijnlint, sierstenen

Benodigd gereedschap:
lijm, liniaal,
potlood, schaar




