
1.



 
 

 
 






    

Voor meer knutselideeën om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap zie: www.aduis.com

Materiaal:
fotokarton rood / bruin / wit
gekleurd papier huidskleur
knutselvilt rood / wit / bruin
viltplaat bruin
satijnen lint rood / bruin
schaar / liniaal

pompons rood
viltstift zwart
kleurpotlood rood
lijmpistool / lijmpatronen
Linten om te verfraaien (zigzag 
lint, decoratief lint)

Werkwijze:

Adventskalender
Kerstman en rendier

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:medium ca. 3 uur

Knutselidee
Nr. 104.802 Adventskalender

Knip zowel uit het witte 
en als het bruine fotokar-
ton 12 rechthoeken van  
21 x 13 cm.

21 cm

13 cm
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Breng nu de resterende sjablonen over (je vindt deze op de 4e pagina) 
en knip ze uit:

Kerstman:
12 x snor, fotokarton wit
12 x gezicht, gekleurd papier, huidskleur
12 x hoedstrook, fotokarton rood
12 x hoedrand, knutselvilt wit

Rendier:
12 geweien (totaal 24 stuks - 12x links en 12x rechts)

Versier nu de kerstmannen en rendieren ...

Begin met het rendier (is een beetje makkelijker dan de kerstman).

Niet hiervoor de bruine rechthoek tot een rol. Vervolgens de onder-
kant, zodat een „driehoek“ wordt gecreëerd.
Vul nu je „geschenk“!

In de bovenste open zijde plaats je het gewei en niet ook deze stevig 
dicht (de nietjes worden nog bedekt).

Tot slot teken je nog ogen, wenkbrauwen en wangen op. Plak de pom-
pon op als een neus.

Daarna plak je voor een mooie afwerking en zodat je de nietjes niet 
meer ziet, aan de onderkant een ca. 1 cm dikke viltstrook in bruin op 
en aan de bovenkant een zilveren zigzaglint of een mooie decoratieve 
rand op.

Rendier:

Knutselidee
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Tot slot breng je met het lijmpistool nog een satijnen lint om op te hangen aan.

Hier vind je enkele 

creatieve ideeën om je 

adventskalender mee 

te vullen.

Voor de kerstman plak je eerst de hoedstrook, de hoedrand, het gezicht 
en de snor op (de snor alleen met een kleine druppel lijm in het midden 
vastplakken – zo is de snor goed zichtbaar).

Daarna plak je nog de pompon als neus op en teken je de ogen en wenk-
brauwen van de kerstman. Met een kleurpotlood teken je nog de rode 
wangen. Nu wordt hij net als het rendier in elkaar geniet - ALLEEN nu is 
hij boven “spits”.

Vervolgens breng je nog een mooie afwerking aan, zodat je de nietjes 
niet meer ziet, aan de onderste rand wordt een ca. 1 cm dikke viltstrook 
in rood en aan de bovenste rand een wit zigzaglint of een decoratieve 
rand aangebracht.
 
 

Het rendier is dus boven recht / onder spits en
de kerstman is boven spits / onder recht:

R W

Kerstman:

- ontbijt op bed
- 15 minuten massage
- kerstmarktbezoek
- bioscoopbezoek
- koekjes bakken
- brunch op zondag
- tegoedbon – niet te hoeven opruimen
- sneeuw scheppen
- een compliment
- een saunabezoek

Tegoedbonnen:
- zelfgebakken koekjes
- warme chocolademelk
- amandelen
- kerstschuimpjes
- chocolaatjes
- chocolade fruit
- mini kerststol
- glühwein
- kerst kruidenmix
- receptideeën

Voor lekkerbekjes:
- samen koekjes bakken
- kerstboomversieringen knutselen
- samen een kerstfilm kijken
- kinderglühwein maken
- warme chocolademelk maken
- kerstkaarten knutselen
- kerstverhaal voorlezen
- sleetje rijden
- spelavond
- peperkoekhuis versieren

Kinderen:
Ideeën om mee
te vullen:
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