
De stijlvolle 
‘Winter Wonderland’ kaart

Handleiding voor een 
zelfgemaakte Kerstkaart



Met deze stijlvolle, zelfgemaakte wenskaart stuur je je vrienden en familie niet alleen een mooie kerst-
groet op, maar ook een grote portie liefde. Met behulp van het knutselblad en onze instructies tover je 
eenvoudig een liefdevolle Kerstkaart.

Neem eerst een vel kraftpapier voor 
je en vouw deze in het midden. Zo 
krijg je een lege kaart.

Nu heb je het knutselblad nodig. Knip 
de grote rechthoek met de getekende 
landschappen uit en leg deze op je 
lichtblauwe knutselkarton. Omlijn de 
rechthoek op het lichtblauwe papier 
en knip deze uit. 

Knutsel handleiding:  „Winter Wonderland“-wenskaart

Anleitung

Materialen
Een A4-kraftpapier

Knutselkarton in de kleuren lichtblauw, lichtgroen, donkergroen en zilver

Transparant papier

Deco-ornamenten van hout

3D foam pads 

Lijm en schaar

Zwarte fineliner of kalligrafiepen

Instructies
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Vervolgens knip je de twee heuvel-
landschappen uit. Op ons knutselblad 
vind je hier twee verschillende varian-
ten voor: een wordt gemarkeerd door 
een doorgetrokken lijn, en de andere 
door een stippellijn. Kies een van de 
twee en knip deze uit. Zo krijg je twee 
stukken voor je landschap. Een groot 
gesneden deel, dat het onderste deel 
van het landschap voorstelt en zich op 
de voorgrond bevindt. En een kleiner 
gesneden deel, dat samen met het 
grotere deel het achtergrondland-
schap vormt. 

3



Leg nu het grotere stuk voor het onderste 
deel van het landschap op je zilveren knut-
selkarton, omlijn het en knip deze uit.
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Nu is het achtergrondlandschap aan de beurt. 
Hiervoor plaats je het grotere deel op het 
zilverkleurig karton, en plaats je het andere 
deel er vlak bovenop. Zo krijg je het achter-
ste deel van je landschap dat uiteindelijk als 
eerst opgeplakt gaat worden. Vervolgens 
omlijn je het landschap op het zilveren pa-
pier en knip je dit uit.
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Op de achterkant van het achtergrondland-
schap op het zilveren papier bevestig je nu 
een aantal 3D foam pads langs de rand. Plak 
vervolgens het sneeuwlandschap aan de 
onderkant gelijk met de lichtblauwe achter-
grond.
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In de volgende stap neem je het kleinere 
deel van het landschap op zilveren papier 
ter handen. Bevestig ook daar de 3D foam 
pads op en plak deze op het reeds bevestigde 
sneeuwlandschap. Zo, je landschap is al klaar! 
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Nu ontbreekt de versiering nog. Hiervoor kun 
je onze sjablonen gebruiken om grote en 
kleine bomen uit te knippen en in het land-
schap te lijmen. Hier kun je het 3D-efffect ge-
bruiken en de onderste randen van de figuren 
iets achter het landschap verbergen. Zo ziet je 
landschap er nog wat natuurlijker uit. Gebruik 
verschillende tinten groen bij het uitknippen 
van de bomen om je kaart nog levendiger te 
laten lijken. Zelfs kleine houten ornamenten 
komen hier tot hun recht. Daarnaast vind je 
een schattig rendier op ons knutselvel, dat je 
kunt overtekenen op bruin knutselkarton om 
deze nog toe te voegen aan het landschap. 
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Tot slot: plak je landschap dat nu af is op de 
voorzijde van je blanco kaart. Nu hoef je deze 
alleen nog maar te vullen met lieve kerstwen-
sen en op te sturen! 
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Tip: Voor de belettering kun je ook een kalligrafiepen gebrui-
ken. Door de flexibele punt van de pen kun je bij elke neer-
waartse beweging iets meer druk uitoefenen zodat je dikkere 
lijnen kunt trekken.



Ontwerp een passend lettertype voor de 
kaart. Hiervoor knip je een lange strook 
transparant papier en plaats je deze op het 
sjabloon van ons knutselblad. Nu hoef je deze 
alleen nog maar over te trekken. Als je klaar 
bent, knip je de belettering uit en lijm je de 
uiteinden aan de achterkant van de kaart en 
aan de binnenkant van de blauwe achter-
grond. 
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