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Knutselidee

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

Benodigde materialen:
fotokarton groen, dubbele kaart motief sterren gestanst 
goud, verschillende decoratieve elementen

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, lijm

Kerstkaart dennenboom
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1
Snijd het groene kar-
ton op de gewenste 

maat (in dit geval iets 
kleiner dan de gehele 

kaart) en vouw het 
vervolgens 1x in het 

midden.

2
Nu leg je de sjabloon op 
de vouwlijm en knip je 

de randen in.

Zorg ervoor dat je al-
leen de horizontale 

lijnen knipt.

3
Als deze stap klaar is 
open je de kaart en 

vouw je alle insneden 
verspringend, zodat 
een 3D-effect ont-

staat.

Deze mooie kerstkaart kan snel en eenvoudig worden 
nagemaakt. Ze is echt een topper om je dierbaren een 

gezegend kerstfeest te wensen.
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4
Nu neem je het de gouden kaart en plak je 
hier het fotokarton met de 3D-kerstboom in.

5
Vervolgens neem je diverse decoratieve ele-
menten zoals stickers, sierstenen, plakband 
met motief en versier je hier de kaart mee 

(zie foto). Nu ontbreekt alleen nog een lieve 
handgeschreven tekst en je naam.
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Kerstkaart dennenboom

Deze zijde ach-
ter op de kaart 

plakken

Deze zijde ach-
ter op de kaart 

plakken

Let op: Alleen de stip-
pellijnen knippen en 

de dikke rechte lijnen 
vouwen.

Benodigde materialen:
fotokarton groen, dubbele kaart motief sterren gestanst 
goud, verschillende decoratieve elementen

Benodigd gereedschap:
schaar, liniaal, lijm




