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Benodigd gereedschap:
3D foam, borduurraam. dub-
belzijdig plakband, fantoom 
stift, lijm, gelpen, naaimachine, 
kopieerpapier (carbonpapier)

Kerstkaarten

Benodigde materialen:
dubbele kaarten rechthoekig, verschillende design papieren, 
decoratielinten, sierstenen, fotokarton wit, resten katoen, 
bellen, Vliesofi x ® rest, borduurvlies, kant, naaigaren
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Kerstkaarten
Elk jaar weer worden tijdens de kersttijd ijverig kaarten gemaakt en 
verzonden. Deze drie ontwerpideeën brengen een nieuwe impuls in 

de kaartknutselarij.

Kaart met geschenken
designpapier in bruin met ornamenten

(structuur) karton in crème, rest in roze

4 verschillende designpapier stroken 

4 decoratielinten in diverse kleuren en breedtes

gelpen in zwart

2-siersteen sterren in rood

afstand foamtape

Vouw het designpapier (24 x 17 cm) tot een opvouwbare kaart in elkaar. Het karton in crème 
(11 x 16 cm) plak je in het midden op de voorzijde van de kaart. 

Breng de tekst met behulp van kopieerpapier (carbonpapier) op het karton en teken het met 
een zwarte gelpen na.

De sjablonen van de pakjes op het designpapier overbrengen en uitknippen. Versier de 
pakjes elk met een decoratielint en plak de ster op. Plak ze met de 3D foampads op de kaart.
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Kaart met rendier
(structuur) karton in rood

fotokarton in wit 

rest katoenen stof in crème

borduurgaren in donkerrood

decoratielint roze /pink / rood, ca. 1 cm breed

satijnen lint in roze, ca. 6 mm breed

2 bellen in goud, Ø 1 cm

vliesofix® en borduurvlies (rest stuk) 

borduurraam

dubbelzijdig plakband

Fantoom pen voor textiel

plakstift

Het karton in rood (24 x 17 cm) weer tot een opvouwbare kaart vouwen en de sjabloon voor 
het rendier met de fantoom pen op het rest stuk katoen overbrengen. 

De stof met het borduurvlies als versteviging in het frame inspannen en het motief met 
lock-steek opnaaien. Om het ontwerp een frame van 10 x 12 cm, ook in lock-steek borduren. 
Van het borduurraam halen, voorzichtig het borduurvlies verwijderen, de stof wassen en laten 
drogen. De stof op het Vliesofi x ® opstrijken, op maat knippen, het rugpapier verwijderen 
en op de kaart strijken. (Vliesofi x ® wordt bij applicaties gebruikt, verkrijgbaar bij een speci-
aalzaak).

Het decoratielint op het stofmotief helemaal onderaan plakken en tot een strik knopen. 
Daarbij de bellen mee inbinden. Als laatste het voltooide ontwerp op de kaart plakken.
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Kerstkaarten
Kaart met dennen

dubbele kaart rechthoekige wit A6

design papier met rode stippen 10 x 14,5 cm en rest

kloskant wit, ca. 2 x 15 cm lang

kant of lint, ca. 15 cm lang

naaigaren rood

naaimachine

Naai de gestippelde rechthoek met naaigaren in rood op de voorzijde van de kaart. 

De dennensjabloon op het gestippelde karton overbrengen, uitknippen en met verschil-
lende soorten kant, lint, knopen of punten van karton beplakken en versieren. De dennen 
op de kaart naaien.

Benodigd gereedschap:
3D foam, borduurraam. dub-
belzijdig plakband, fantoom 
stift, lijm, gelpen, naaimachine, 
kopieerpapier (carbonpapier)

Benodigde materialen:
dubbele kaarten rechthoekig, verschillende design papieren, 
decoratielinten, sierstenen, fotokarton wit, resten katoen, 
bellen, Vliesofi x ® rest, borduurvlies, kant, naaigaren



N° 102.734

©
 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.

Gelukkig kerstfeest

God Jul!

Sjablonen:

Kerstkaarten


