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Veel meer spellen om gratis te downloaden en het benodigde materiaal en gereedschap: 
www.aduis.com. Neemt u eens een kijkje.

Benodigde materialen:
gekleurd papier DinA5, fotokarton stippen rood en groen, dub-
belzijdig plakband, satijnen lint 6 mm dondergroen, sierstenen

Benodigd gereedschap:
liniaal, potlood, gum, alleslijm, 
passer, gelpen glitter

Kerstkaart met sterren
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1. Neem twee verschillende kleuren fotokarton.

2. Print de sjabloon uit en knip hem uit (op stevig papier).

3. Teken nu ca. 8-10 sterren op beide kleuren 
 fotokarton en knip de sterren uit.

4. Leg de kaart voor je neer. (Indien je een stuk papier in  
A5 formaat hebt vouw deze dan dubbel. Ril eventueel  

eerst de middenlijn zodat de vouw mooier wordt.

5. Teken met potlood een cirkel op de kaart.

6. Breng op de sterren kleine stukjes dubbelzijdig plakband aan.

7. Plak de sterren overlappend op de cirkel. Wissel de kleuren steeds af.

8. Knip een stuk van het satijnen koord en bindt een strik.  
Breng deze op de cirkel aan (zie afbeelding).

9. Teken met behulp van een potlood en liniaal twee lijnen op de kaart.
Schrijf tussen deze lijnen de gewenste tekst. Bijvoorbeeld: Fijne Kerstdagen.

10. Gum de lijnen weg. Breng nu nog aan beide zijde van de tekst  
nog met alleslijm wat sierstenen aan.

Klaar is de kerstkaart!

Kerstkaart met sterren
Wat zou kerst zijn zonder  
een kerstkaart? Met deze  
zelfgemaakte kerstkaart zal je je 
vrienden zeker een plezier doen!

Benodigde materialen:
gekleurd papier DinA5, fotokarton stippen rood en groen, dub-
belzijdig plakband, satijnen lint 6 mm dondergroen, sierstenen

Benodigd gereedschap:
liniaal, potlood, gum, alleslijm, 
passer, gelpen glitter
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Kerstkaart met sterren

Sjabloon


