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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.

Feestel i jke kaarten

Benodigde materialen:
- lakstift in zilver
- fotokarton in wit, geel, rood, oranje,
- stans in hartvorm
- zilverdraad ongeveer 35 cm lang

Benodigd gereedschap:
- schaar, cutter
- revolvertang
- zwarte stift 
- spelden

- lint
- golfkarton in rood
- Boek „Mein Bastel-
jahr“
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Kaart met een boekenlegger

1 De boekenlegger (rood fotokarton) en het hart (rood golfkarton) overbrengen en uitknip-
pen.
Met behulp van een cutter, de gleuven voor de boekenlegger in de kaart snijden.
Het hart met zilverdraad omwikkelen en met lijm op de boekenlegger bevestigen.

2 Met de revolvertang een gat voor het lint uitstansen.
Trek vervolgens het lint erdoor en samenknopen.
Het kleine hart uitstansen.

3 Met de lakstift sterren op de kaart tekenen en de tekst op de kaart aanbrengen. 

Kaart met drie sterren

1 Met een zwarte viltstift uit de vrije hand de letters naar keuze aanbrengen.

2 Met behulp van een speld vier gaten (zie afbeelding) in de kaart prikken.
De zilverdraad door twee gaten schuiven, de drie sterren en de draad door de 
laatste openingen leiden.
De draadeinden om een pen wikkelen en lichtelijk uit elkaar trekken.

Een persoonlijk versierde kerstkaart is een bijzonder geschenk 
voor mensen die ons na aan het hart liggen.

Altijd weer een origineel geschenk dat snel en gemakkelijk ge-
maakt kan worden, en dat overal enthousiast wordt ontvangen.











Feestel i jke kaarten

Kaarten uitsnijden:
Uit wit fotokarton twee kaarten (15 cm x 22 cm) uitsnijden en een keer in het midden vouwen.

Benodigde materialen:
- lakstift in zilver
- fotokarton in wit, geel, rood, oranje,
- stans in hartvorm
- zilverdraad ongeveer 35 cm lang

Benodigd gereedschap:
- schaar, cutter
- revolvertang
- zwarte stift 
- spelden

- lint
- golfkarton in rood
- Boek „Mein Bastel-
jahr“
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SJABLONEN

Feestel i jke kaarten

Benodigde materialen:
- lakstift in zilver
- fotokarton in wit, geel, rood, oranje,
- stans in hartvorm
- zilverdraad ongeveer 35 cm lang

Benodigd gereedschap:
- schaar, cutter
- revolvertang
- zwarte stift 
- spelden

- lint
- golfkarton in rood
- Boek „Mein Bastel-
jahr“


