
Wat heb je nodig?
• de VIVA-SVV-wenskaarten
• naald om te prikken (bv. een kopspijker)
• prikmat (bv. een muismat, stuk vilt of gevouwen keukenhanddoek)
• naald om te borduren
• draad (vb. borduurdraad, � jne woldraad …)
• schaar
• optioneel: papier en lijm

Hoe begin je eraan?
• Leg een prikmat klaar. Dit kan een muismat van schuim of een stuk vilt zijn, of eventueel een 

opgevouwen keukenhanddoek. Dit dient om gemakkelijker door de kaart te kunnen prikken en 
tegelijkertijd je werkoppervlak te beschermen.

• Leg je kaart op de prikmat met de voorkant – de bedrukte kant – van de kaart naar boven. Zo zie 
je het prikpatroon: de witte bolletjes. Prik met een prikpen, kopspijker of scherpe naald door het 
patroon op de kaart. Zorg dat je alle witte bolletjes doorprikt.

• Draai nu de kaart om zodat de bedrukte kant naar beneden ligt. Nu zie je het patroon, de geprikte 
gaatjes, ook aan de witte binnenkant van de kaart. Je begint dus hier met borduren.

• Kies een draad en knip er een stuk af dat lang genoeg is voor (een onderdeel van) je patroon (bv. 
30 à 40 cm). Maak een stevig knoopje in het uiteinde, dik genoeg zodat het niet door het eerste 
prikgaatje kan. 

• Je kan nu in principe kiezen waar je begint, maar we doen een suggestie voor elke kaart:
• kerstboom: stip helemaal onderaan
• sneeuwman: stip in het midden van elke cirkel
• geschenkje: stip in het midden van de strik
• ster: stip in het midden, en werk per ‘punt’ van de ster
• sneeuwvlok: in het midden, en werk per ‘punt’ van het vlokje

• Steek je naald met de draad door het startgaatje. Je werkt van de achterkant naar de voorkant 
van de kaart. Trek de draad erdoor totdat het knoopje tegen de kaart ligt. Wees voorzichtig dat je 
het niet door het gaatje trekt: dit knoopje houdt de rest van je borduurwerk op z’n plaats. Zet het 
eventueel aan de achterkant van de kaart vast met een stukje plakband dat je later makkelijk kan 
weghalen.

• Borduur verder zodat je alle prikgaatjes gebruikt hebt en je draad enkel over de lichtgekleurde 
lijnen op de voorkant loopt. Deze lijnen vormen het patroon van de tekening. Het is dus 
belangrijk dat je telkens goed naar de voorkant van je kaart kijkt, voor je een nieuwe steek maakt. 

• Klaar met het volledige patroon? Leg opnieuw een knoopje aan de binnenkant of witte kant om de 
draad vast te zetten en knip de rest af. 

Ziezo, klaar!
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Tip: Test dit eerst eens uit op een stukje dik kladpapier. Het is namelijk belangrijk dat je de kaart 
niet plooit of scheurt bij het prikken. Oefen dus wat om mooie, gelijke gaatjes te krijgen. Probeer 
desnoods verschillende naalden uit.


