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Valentijnskaart
en doosje

Materialen
matte verf rood
stiften 
fotokarton in wit
kopieerpapier

3D-foamtape
potlood
ruitjespapier
lijm, cutter

Moeilijkheidsgraad: Benodigde tijd:middel ca. 1 uur
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Voor kleine geschenken en boodschappen die uit het hart ko-
men - voor Valentijnsdag of Moederdag.

Plaats de sjabloon op het witte fotokarton. Daartussen leg je het kopieerpapier. Teken de tekst en de indeling 
met behulp van een balpen na. De individuele vakken op het fotokarton kun je uitknippen.

De bovenste strook van je kaart schilder je met rode acrylverf. Om ervoor te zorgen dat er niets naast gaat, kun 
je de grens met afdektape afplakken.

De gouden lijnen met behulp van een liniaal en een lakstift optekenen. Als extra hulp kun je een stukje geruit 
papier onder het karton leggen. De lijnen waar mogelijk in een haal tekenen!

Nu worden de 3 vakjes versierd. De „I“ en „YOU“ met een zwarte stift inkleuren. Op het lege vakje een hart te-
kenen en met rode acrylverf inkleuren.

Snijd een strook van 1,5 x 21 cm af. In de eerste regel teken je zo gelijkmatig mogelijk vierkanten met een zwar-
te stift op. De tussenruimtes in zilver inkleuren. In de tweede regel teken je vierkanten in zilver, die onder de 
zwarte van de eerste regel zijn. Beide lijnen herhalen. Met knutsellijm op de kaart vastplakken.
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De sjabloon samen met de tekst voor het doosje met behulp van het kopieerpapier op het fotokarton overbren-
gen. De tekst vervolgens met een zwarte stift natekenen.

Voor de gouden lijnen weer het geruite papier eronder leggen en met behulp van een liniaal optekenen. 

Knip het doosje uit, vouwen en plakken.

Voor de 2 harten, vierkantjes van ca. 5 x 5 cm optekenen. Een vierkant met rode verf inkleuren. In het tweede 
weer vakjes in zwart, zilver en wit optekenen. Nadat alles droog is, 2 verschillend grote harten eruit snijden/
knippen. Deze kunnen met de subliemstift worden voorgetekend. Met de 3D-foampads op het doosje beve-
stigen. 
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L
ove is patient,

full of goodness.

L
ove tolerates all things,

aspires to all things.

L
ove never dies.
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