
 

Gratis Patroon Kerstkrans van vilt.

 
 

De kerstkrans is niet moeilijk om te maken wel veel knipwerk. 

Algemene instructies; 
 Lees voor je begint de beschrijving even door. 

 Het  patroon is op ware grote afgebeeld.  

 Speld het patroon op het vilt, knip uit zonder naad.  

 

Je hebt nodig om de kerstkrans te maken: 
Strokrans met een doorsnede van ± 30 cm 

Donker groen wol vilt ± 20x180 cm (6 lapjes) 

Mos groen wol vilt ± 20x180 cm (6 lapjes) 

Rood lintje ± 50 cm lang 

± 225 stalen speldjes zonder kop 

15 wolballetje in verschillende kleuren (18/20 mm groot) 

 



Knip de blaadjes uit in de juiste kleur.
Leg de krans voor je op tafel.
Vouw 1 donker groen blaadje aan de onderkant dubbel steek er een speldje in en prik je 
blaadje op de krans.
Maak zo een rijtje van ± 9 blaadjes.
Neem nu het mosgroene blaadje en maak zoals het eerste rijtje het tweede rijtje blaadjes. 
Het puntje van dit blaadje valt in het samen gevouwen deel van het vorige rijtje blaadjes. 
Nu weer een donker groen rijtje maken en daarna weer een mosgroen rijtje.
Herhaal dit tot je krans vol is.
Kijk hoe je je krans wilt hangen en sla aan de bovenkant het rode lint om de krans, leg in de 
uiteinden een knoopje.
Steek 1 speldje door de wolbal en speld je wol balletjes verdeel over de krans vast.

Geef je  kerstkrans een mooi plekje in je huis.
Ik hoop dat je veel plezier beleeft aan het maken van je Kerstkrans.
Een foto delen van je krans is altijd erg leuk.

blaadje ± 100 x mosgroen vilt

blaadje ± 100 x donker groen vilt

Waarschuwing;
De kerstkrans is niet geschikt voor jonge kinderen om mee te spelen omdat er onderdelen los kunnen laten.

Werkwijze;
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