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Mariakaart 

 
Deze mooie Maria met Jezus-kaart kun je als kerstkaart sturen, maar staat ook mooi op de 
seizoenstafel. Door de verschillende lagen vilt, lijken de figuurtjes 3D. Op de achterkant kun je 
een boodschap borduren of schrijven met een textielstift. Je kunt de kaart ook eenvoudig 
veranderen in een geboortekaart door de aureooltjes weg te laten en voor andere kleuren te 
kiezen. 
 
Lees de beschrijving eerst goed door voordat je begint. Festonneren of het vastzetten van 
de applicaties gebeurt met 1/6 draad bijpassend splijtzijde. Veel knutselplezier! 
 
Neem één van de donkerblauwe viltlapjes als basis voor de kaart. Voordat je begint met 
vastzetten, kun je het beste eerst alle delen even op elkaar leggen zoals op de foto 
hierboven, zodat je weet hoe ze het beste passen.   
 
Als alles past, begin je met het vastzetten van de twee lichtgele cirkels voor de aureooltjes. 
Steek hiervoor steeds van boven naar onder en weer terug (dus door het blauwe vilt heen) 
met kleine steekjes. Hecht de draad steeds aan de achterkant af.  

Na de aureooltjes zet je achterste mouw van Maria vast, net iets onder de lichtgele 
cirkel. Hier overheen valt het witte stuk jurk en daar sluit de hals op aan. Zet ook deze vast. 
Over de aansluiting van hals en jurk, komt een blauwe kraag. Deze kun je met wat 
zigzagsteken versieren.  
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Wanneer deze vastzitten, kun je het gezicht van Maria vastzetten. Deze valt net over 
de mouw, kraag en de hals. Zet dan aan de bovenkant van het gezicht de gele haren vast. 
Voordat je de andere mouw/hoofddoek vastzet, kun je het beste eerst baby Jezus 
bevestigen. Zijn gezicht komt aan de onderkant van het kleine aureooltje. Zet daarna het 
haar vast. Dan bevestig je één handje met daar de trui met mouw strak tegenaan. Nu kun je 
de hoofddoek van Maria vastzetten. Schuif onder de hoofddoek één hand die over het haar 
van Jezus valt en zet dan pas de rand van de mouw vast. Deze kun je weer met steekjes 
versieren, net als de rand van de hoofddoek. Dan plaats je de andere hand deels over de 
rand van de mouw, zodat het lijkt alsof Maria Jezus vasthoudt. Kijk voor de precieze plek 
goed naar de foto.  

Daarna kun je de andere mouw met het handje van Jezus vastzetten. Deze valt een 
beetje over de hoofddoek/mouw van Maria. Zet als laatste de ster vast en borduur met 
kleine steekjes geel garen de kleine sterretjes. Borduur met zwart garen ook de oogjes en 
monden van Maria en Jezus.  

Neem nu een stukje karton en leg het tussen de twee donkerblauwe lapjes. 
Festonneer de lapjes rondom op elkaar, zodat alle afwerkdraadjes aan de binnenkant vallen 
en niet meer te zien zijn.  
 
Je Mariakaart is klaar!  
 
Heb je vragen over dit pakketje of wil je een foto laten zien van je creatie, mail dan naar 
info@hetuilenhuis.nl Kijk ook eens op de website voor extra tips en bijpassende pakketjes.  
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