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Benodigd gereedschap:
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of kunstenaarsmes,
lijm
subliemstift 

Kerstkaart sterren

Benodigde materialen:
dubbele kaarten of dubbele kaarten en motief ponsen,
lakstift rood, bruin, goud en goud extra fi jn
glimmerpaint goud en zilver
sierstenen, goudpapier



N° 102.742

©
 A

du
is

comKnutselidee

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

Kerstkaart sterren
Veredel je kerstpost met lakstiften en glitter, zo wordt elke 

kaart een uniek exemplaar!

Knip de ster sjabloon uit en breng deze over op de dubbele 
kaart. Snijd met een kunstenaarsmes op een onderlegger de ster 
uit. Gemakkelijker is het gebruik te maken van dubbele kaarten 
met een motief pons. Voor het optekenen is een subliemstift 
ideaal, bij deze verdwijnt de inkt na enige tijd vanzelf. 

Teken op de kaart nog meer sterren met behulp van de sub-
liemstift. Kleur met de lakstiften in rood en bruin in. Bij lakstiften 
met ventielsysteem, moet met het volgende rekening worden 
gehouden: voor gebruik minstens 1 minuut goed schudden, zo ver-
delen de pigmenten zich beter. Probeer de stift van te voren op een 
stuk papier uit! Druk de punt VOORZICHTIG op en neer, zodat het 
ventiel geopend wordt en de verf naar voren wordt gepompt. De 
punt is nu vol verf en er zal pas weer gepompt dienen te worden, 
wanneer de verf minder wordt.

De gedroogde sterren met de extra fi jne lakstift in goud omran-
den. De woorden met een subliemstift voorschrijven c.q. overbren-
gen en met de lakstift natekenen of direct met de lakstift aanbren-
gen.

Tot slot de uitgestanste sterren met glimmerpaint in goud om-
randen. De bijpassende envelop ook met sterren versieren.
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Kerstkaart sterren

Variatie blauw - zilver
De sterren met blauw omranden en ornamenten in paars opte-
kenen – indien nodig met de subliemstift voortekenen. De tekst 
in blauw aanbrengen en enkele lijnen met zilver versieren. De 
sterren met glimmerpaint in zilver inkleuren.

Variatie van goud-zilver
Op de achterkant van de uitgestanste sterren, papier met een 
gouden glans laag opplakken. Als afdekplaat nog een neutraal 
stuk papier erover plakken. Woorden erop schrijven. De grote ster 
met sierstenen c.q. strassstenen beplakken. Bij de kleinere met 
glimmerpaint stippen langs de rand aanbrengen.

Gelukkig kerstfeest

Merry Christmas
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