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Grappige kerstkaarten

Benodigd gereedschap:
schaar,
stift,
lijm,
knutselmes

Benodigde materialen:
kaarten set X-Mas,
3D foamtape,
sierstenen, splitpennen,
glitter, papier wit, satijnen lint, stickers

Merry Christmas
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Grappige kerstkaarten
Zelfgemaakte kerstkaarten zijn een prachtig,  

persoonlijk geschenk voor al uw dierbaren thuis.

Snijd met een knutselmes de spreuken van de 
3 kerstfiguurtjes uit. Maak twee inlegvellen met 
dezelfde maten als een kaartzijde heeft. Leg het 
onder de uitgesneden motieven van de kaart en  
teken met een potlood een rand op het inlegvel. In 
deze velden plak je de uitgesneden motieven.  
Prik in de onderste rand in het midden een qua 
kleur bijpassende splitpen. Aan de splitpen  
bevestig je een satijnen lint in rood. Daarna plak 
je het tweede inlegvel vast aan de linker en rech-
ter rand van de kaart met de motieven. Daar-
tussen schuif je het blad met de uitgesneden 
motieven, snijd nog een stukje van de rand. Plak 
vervolgens nog een paar sterren in de witte vlak-
ken.
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Voor de tweede kerstkaart heb je 2 dezelf-
de kaarten met postzegelmotief nodig. Snij 2-3 
postzegels uit één van de kaarten met behulp van 
een knutselmes. Plak deze nu op precies dezelf-
de postzegels van de tweede kaart. Gebruik 3D 
foamtape. Daarna plak je nog wat sierstenen op, 
versiert de kaart met glitter en de tweede kaart 
is klaar om te worden verstuurd!


