Knutselidee

Valentijnskaart

Benodigde materialen:
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
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Benodigd gereedschap:
onderlegger en cutter
of schaar, lijm,
potlood, naald,
plakband, foampads

Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap:
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.
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Op 14 februari is het elk jaar Valentijnsdag - ook wel de dag van de geliefden genoemd.
Met deze moderne Valentijnskaart wordt hij misschien nog mooier.
Voorzien van een leuke boodschap of een gedicht zul je elk hart veroveren!
1. Gekleurde vierkanten van 8, 7.5, 7 en 6.5 cm knippen en volgens de
afbeelding op elkaar en vervolgens op de kaart plakken.
2. De hartvorm luchtig met een potlood op een wit papieren vierkant-

je 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.

3. 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 achterzijde 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.

4. Voor het binnenste hart de kralen in machinesteek met een witte,
dubbele draad opnaaien. De kralen moeten daarbij met de stiksteek
opgenaaid worden. Wie niet met naald en draad wil werken, kan de
kralen ook opplakken!
5. Voor de hanger het sieradenhart in het midden van de draad

„Omnia vincit amor.“
Liefde overwint alles.
Vergil

For this was on seynt Volantynys day
Whan euery bryd comyth there to chese his make
‚Want dit was op Sint Valentijns dag
Als elke vogel zijn maatje komt kiezen‘
Geoffrey Chaucer (1382)

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.
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6. Tot slot het vierkant met foamtape op de kaart plakken.

