
“Oh Deer! It’s almost Christmas” 

kaart 

Oh Deer, It’s almost Christmas kaart. 

 

Voor het maken van deze kaart heb je het volgende nodig: 

 

Restjes vilt in diverse grijstinten, b.v. lichtgrijs kleur 37, 

grijs mêlee kleur G1-6 en donkergrijs kleur 39. 

Restje donkerrood, kleur 23 

Splijtzijde in grijs 2793, zwart, 2800,  

wit 2010 en donkerrood 2216. 

Wit kattenbelletje 

Wit/grijs Bakers twine 

 

Eventueel textiellijm of andere transparante knutsellijm 

 

Gedrukte kaart met “Oh deer,  It’s ( almost) Christmas” 

 

 



Neusje, 1 x rood 

Gewei, 2 x donkergrijs 

Oortje, 2 x grijs melee    

Kop rendier, 

2 x lichtgrijs 

Kerstbal, 1 x rood 

Werkbeschrijving  

 

Knip alle delen uit vilt zonder naad-

toeslag. Knip oren en geweidelen uit 

met het extra stukje patroon met de 

gestippelde lijn Leg op één kopje de 

oortjes en de geweien, met het die ex-

tra stukjes en zet ze met lijm of met 

kleine steekjes vast.  

Leg het andere kopjes er bovenop en 

festonneer dit rondom, ook over oor-

tjes en gewei heen. 

 

Lijm het neusje op het kopje en bor-

duur de oogjes, langwerpig, met zwar-

te splijtzijde. Borduur ook een oogje, 

iets scheef onder het neusje een kleine, 

vrij platte V. 

Neem het belletje en rijg een stukje 

grijs/wit touw door het oogje en leg 

twee knopen in het touwtje. 

 

Naai de knoopjes vast onder aan het kopje en maak met de beide eindjes touw een mooi strikje boven 

het belletje. 

 

Festonneer de kerstbal rondom en naai er een stukje touw aan vast. Leg ook in deze eindjes touw een 

mooi strikje op de kerstbal. Borduur met witte splijtzijde een klein vierkantje, schuin op de kerstbal, 

zie foto. 

 

Lijm het rendierkopje en de Kerstbal op de kaart.  Leuk om te verzenden, schrijf eventueel voordat 

je het rendier er op plakt, je wens achter op de kaart, of in een lijstje te doen. En is het eenmaal 

Kerst? Kras dan het woordje “almost” door en geniet ervan, heerlijk het is Kerst!! 



In het bericht op mijn weblog waarin 

u dit patroon heeft gevonden, staan 

ook bestanden  om de kaarten en de 

labels uit te printen. 

 

Gebruik dan wel de hiernaast gedruk-

te patroontjes, voor het label, die zijn 

een maatje kleiner dan voor de kaart. 

Kijk voor kleuren en aantallen de pa-

troontjes van de kaart. 

Is het neusje te klein om netjes uit te 

knippen, een rood rondje gemaakt met 

behulp van een perforator kan ook. 

 

Succes en veel plezier! 
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Patroontjes rendier voor op label. 


