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Benodigde materialen:
dubbele kaart rood,
gekleurd papier in verschillende kleuren,
permanente marker 1 mm in zwart, naaigaren wit,
knopen in verschillende kleuren en vormen

Benodigd gereedschap:
lijm, naald,
schaar, printer,
potlood, gum

Valentijnskaarten

3 varianten
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Valentijnskaarten

1. Kaart “knopen“
Knip eerst sjabloon 1 uit en breng deze “licht-

jes) met een potlood over op een dubbele 
kaart (als een schets van de hartvorm).

Nu plak je met alleslijm knopen in verschil-
lende kleuren en vormen op. Zorg ervoor dat 

er geen grote gaten ontstaan.

Laat het geheel goed drogen!
Tot slot kun je de kaart nog van een tekst 

voorzien of versieren met glitter, enz.!

Valentijnsdag!

14 februari is de dag voor alle verliefden en geliefden.

Op deze dag is het toegestaan kitscherig en romantisch te zijn. Bij elk 

geschenk hoort natuurlijk een kaart – hier vindt je 3 verschillende varianten.

Benodigde materialen:
dubbele kaart rood,
gekleurd papier in verschillende kleuren,
permanente marker 1 mm in zwart, naaigaren wit,
knopen in verschillende kleuren en vormen

Benodigd gereedschap:
lijm, naald,
schaar, printer,
potlood, gum
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2. Kaart „ballon“

Mini paperclip hartjes

Voor deze kaart knip je sjabloon 2 uit en brengt 
deze over op het gekleurde papier. Voor een 

„ballon“ heb je 3 hartjes nodig - voor 2 ballon-
nen moet je dus 6 hartjes uitknippen.

Vouw de uitgeknipte hartjes een keer in het 
midden en plak steeds 3 hartjes met de ‚vleu-

gels‘ samen.

Vervolgens op de kaart plakken en met een 
zwarte marker de manden optekenen.

De mini-hartjes zijn charmant als een kleine „eyecat-
cher“ op de zelfgemaakte kaarten.

1 ronde paperclip
de rechter zijde naar

boven buigen 
draaien het overtollige stuk 

afknippen

Benodigde materialen:
dubbele kaart rood,
gekleurd papier in verschillende kleuren,
permanente marker 1 mm in zwart, naaigaren wit,
knopen in verschillende kleuren en vormen

Benodigd gereedschap:
lijm, naald,
schaar, printer,
potlood, gum
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3. Kaart “naaien“
Voor deze kaart knip je beide sjablonen uit 

en brengt deze over op een 
dubbele kaart (lichtjes met een 

potlood natekenen).

Het kleine hartje naai je met wit garen, met 
een stiksteek.

Voor het grote hart steek je steeds weer in 
de randlijn en naai je heen en weer over het 

hart.
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Benodigd gereedschap:
lijm, naald,
schaar, printer,
potlood, gum
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Sjablonen


