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Halloweenkaart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halloween wordt extra leuk met deze halloweenkaart. Door de verschillende lagen vilt, lijken 
de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je een boodschap borduren of schrijven met een 
textielstift. Ook leuk om je seizoenstafel mee aan te kleden.  
 
Lees de beschrijving eerst goed door voordat je begint. Festonneren of het vastzetten van 
de applicaties gebeurt met 1/6 draad splijtzijde. Veel knutselplezier! 
 
Neem een van de beige viltlapjes. Voordat je begint met vastzetten, kun je het beste eerst 
alle delen even op elkaar leggen, zodat je weet of je uitkomt. De bovenkant van de hoed 
mag een beetje boven de kaart uitkomen voor een speels effect.   
 
Als alles past, begin je met het vastzetten van de twee grafzerken met grijs garen. Steek 
hiervoor steeds van boven naar onder en weer terug(dus door het beige vilt heen). Zet met 
wat kleine steekjes op één van de zerken het vilten kruis vast en borduur op de andere RIP 
met zwart garen. Dat is even priegelen.  
Neem dan het gras en zet deze langs de bodem van je kaart vast. De sprietjes hoef je niet 
allemaal afzonderlijk vast te zetten. Je kunt hier en daar een plukje vastzetten met een klein 
steekje. Langs de onderkant van de kaart festonneer je het groene vilt vast. Het gras valt 
over de onderkant van de grafzerken. 
Neem dan de bruine tak en zet deze net boven het gras vast. Op de tak komt de zwarte kat 
en het heksje. De kat zet je met zwart garen rondom vast en daarna met paars garen de 
halsband. Voor het lijfje van de heks gebruik je ook paars garen. Zorg dat de billen van het 
heksje net over de bruine tak vallen. Zet daarna het haar vast en als laatste de hoed. De 
onderkant van de hoed (die over het haar valt) hoef je niet vast te zetten.  
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Als laatste maak je de oranje maan vast op de ondergrond en daarna de vleermuis. Deze 
vliegt voor de maan, dus kun je een beetje laten overlappen.  
 
Eventueel kun je nu op het andere beige lapje een boodschap borduren. Leg de twee lapjes 
vilt op elkaar en leg er een stuk op maat geknipt karton tussen. Festonneer rondom met 
bruin garen.  
 
Je Halloweenkaart is klaar!  
 
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto laten zien van je creatie, mail dan naar 
info@nanaya.nl Kijk ook eens op de website voor extra tips en bijpassende pakketjes.  
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