
Kerst cover 423x205 HR.indd   1 02-06-14   18:28



Kerst bw 20x20 HR.indd   1 02-06-14   18:24



2

colofon
Dit boek is gepubliceerd door

Tirion Uitgevers, onderdeel van VBK|Media

Postbus 13288

3507 LG Utrecht

www.tirion.nl

Ontwerp: Eline Pellinkhof, 

elinepellinkhof.blogspot.com

Opmaak: Antoinette van Schaik, 

antoinettevanschaik.blogspot.com

Fotografi e: Joost de Wolf, 

www.jdwfotografi e.nl

Redactie: Hanny Vlaar
Styling: Arda Meijburg, 

ards-catch22.blogspot.nl

ISBN 978 90 4391 707 0 

NUR 475

© 2014 Tirion Uitgevers, onderdeel van VBK|Media, 

Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form 

by print, photocopy, microfilm or any other means 

without prior written permission from the publisher.

De uitgever heeft ernaar gestreefd de rechten van 

derden zo goed mogelijk te regelen. Degenen die 

desondanks menen zekere rechten te kunnen doen 

gelden, kunnen zich tot de uitgever wenden.

Inhoud

4 voorwoord

5 Kerststerren

8  Huisjes in de boom

12 Adventskalender

16 Kerstkrans

20 Kerstbalkaarten

24 Kerstkistje

28 Kerstkaarsje

32  Kerstexpres

38 Kersthangers

42  Kerstkatten

46  Kersttafereel

Kerst bw 20x20 HR.indd   2 02-06-14   18:24



3

50 Winter home

54 Happy new year

58  Kerstborduren

62 Sneeuwglobes

66 Happy Holidays

70 Fijne Kerst

74  Kerstsfeer

80 Voor opa en oma

84 Winterwonderland

88 Winterwanten

92 Xmas post

96  Patronen 

Kerst bw 20x20 HR.indd   3 02-06-14   18:24



Passie voor papier
Kerst, de fi jnste tijd van het jaar en de voorbereiding daarop hoort daar natuurlijk bij. 

Veel mensen beginnen in januari al met het zelf maken van de mooiste kerstkaarten en ik spreek echt 

uit eigen ervaring, als ik zeg dat het ontvangen van al die prachtige kaarten heel speciaal is. Het geeft 

echt sfeer in huis als je ze overal ophangt en neerzet.

Kerstsfeer kun je op heel veel manieren zelf maken met papier. Versier dit jaar eens een boom met 

zelfgemaakte creaties, maak slingers, aparte decoraties of bouw je eigen dorpje met een trein die je 

kunt ronddraaien. Hoe leuk is dat? Alle auteurs die aan het boek hebben meegewerkt zijn zelf sterren 

in het werken met papier en delen hun mooiste werkstukken met jullie. Voor nog meer inspiratie kun je 

altijd even een kijkje nemen op hun blog en laat dan vooral een boodschap achter.

Om ook de vormgevers, de redactie en alle andere mensen die meewerken aan een boek ruim de tijd te 

geven er iets moois van te maken, zijn de foto’s gemaakt een dag voor Pasen. Maar ondanks het mooie 

weer en de paaseitjes die al klaar stonden om te worden verstopt, was iedereen gelijk in een 

kerststemming. We hebben de boom opgetuigd, de lampjes aangedaan en genoten van al het moois. 

Wij hopen dan ook dat jullie genieten van een 

lange voorbereiding op Kerst met veel mooie 

werkstukken en kaarten van en voor familie en 

vrienden, want de fi jnste kerstsfeer maak je zelf!
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Materialen
Craftables: CR1212 (tags en tickets) en 

CR1226 (ijsster)

Creatables: LR0187 (winterwensen), LR0189 

(mistletoe), LR0225 (Merry Christmas) en 

LR0283 (horizon met dennenbomen)

Stempels: CS0893 (swirls)

Stempelinkt: Versamark (watermerkinkt)

Embossingpoeder: silver en silver pearl (Ranger)

Pretty Papers bloc: PK9100 (Wintertime)

Papicolor kaartenkarton: Nordic Adventures: 

parelwit (330), metallic (334), babyblauw 

(366) en turkoois (367), Oriental Richness: 

platina (335), violet (344), steel (332), casino 

gold (347), Stansfolie: ST4402 (zilver)

Belletjes, Bloem: JU0917, Embellishments, 

Glitter met acrylsnippers: Eiskristall (Viva), 

Heat tool, Organza lint, Roosjes: RB2214 

(blauw-wit)

Kerststerren
Stans de ster met opengewerkte rand uit wit karton, dit is de basis-

ster.

Stans de grootste ster met rechte randen uit diverse kleuren stevig 

papier. Ril de lijnen aan de achterkant. Stempel op de voorkant van 

de ster een afdruk met watermerkinkt. Strooi er ruim embossing-

poeder over, klop het overtollige poeder eraf en verhit de afdruk 

met een heat tool. De poeder smelt en er ontstaat een mooi reliëf 

op het papier in het patroon van de stempel.

Breng voor een scherpe vouw de punten nogmaals naar elkaar 

toe en duw de vouwlijn extra aan, gebruik hierbij eventueel een 

vouwbeen.

Breng langs de randen een dun laagje lijm aan, zodat de ster 

daarna op de basisster geplakt kan worden. Zorg dat alle randen 

gelijk zijn en duw de ster voorzichtig op de basisster. Het teveel aan 

lijm kan met de volgende stap netjes weggewerkt worden.

Breng langs de ster nogmaals een rand lijm aan en strooi er ruim 

glitter op, tik het teveel eraf en laat het goed drogen.

Werk de sterren naar eigen idee af en hang ze in de kerstboom, aan 

een decoratietak of tussen je ontvangen kerstkaarten.

1
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5

Tip
Maak voor een winters effect 

met stansfolie en embossingpoeder 

leuke labels om aan de sterren 

te hangen.
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Kersttafereel
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Winter home
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Jolanda is graag creatief bezig. Kaarten 

maken vindt zij erg leuk om te doen, maar 

ook andere creatieve handwerken, zoals 

haken en werken met vilt. Ze houdt van 

een beetje afwisseling.

Blijft er nog wat tijd over, dan leest ze 

graag een boek.

www.jolandacreablog.blogspot.nl

Jolanda Elderman

2A

2B

3

Tip
In plaats van uiltjes kun je ook 

kiezen voor poezen, vossen of 

andere dieren! 
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Tip
 Zoek als traktatie snoepgoed 

uit in het thema van de kaart.

Sanne is altijd bezig met haar handen, 

knippen, plakken, haken, borduren… 

In haar hoofd borrelt het altijd van de 

ideetjes en ze moet gewoon wat te doen 

hebben. Vier jaar geleden is ze begonnen 

met het delen van haar creaties op haar 

blog (www.scrapcardsandstuff.blogspot.nl). 

In augustus 2014 komt haar eerste eigen 

boekje uit: Snail Mail. 

Sanne Rongen

Sterren
Knip of snijd sterren uit dessinpapier.

Vouw of stans rozetten uit dessinpapier. Stans ook geschulpte cir-

kels uit dessinpapier. Stempel hier een afbeelding op en bewerk 

deze met embossingpoeder en de heat tool. Plak de geschulpte 

cirkels op de rozetten en plak de rozetten op de sterren. 

Maak met de Crop-A-Dile een gaatje in de sterren en bevestig er 

een eyelet in. 

Knoop keukentouw aan de sterren. Plak paper tape aan het 

keukentouw en knip er vlaggetjes van. Hang hier en daar een 

belletje aan de slinger en knoop wat kleine stukjes keukentouw 

vast. 

Letterbak
Snijd dessinpapier op maat voor de vakjes van de letterbak en 

plak het vast.

Maak kleine cadeautjes van dessinpapier en strik er keukentouw 

om.

Beplak waxinelichtjes met dessinpapier.

Snijd of stans cirkels uit dessinpapier. Vouw de cirkels dubbel en 

plak de helft van een cirkel aan een helft van een andere cirkel. 

Ga zo door tot je een kerstbal hebt.

Vouw een kerstster van dessinpapier en plak een knoop in het 

midden.

Stans de hartjes uit dessinpapier en vouw de helften van het 

hartje in elkaar.
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