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Omdat de Kerst eraan komt en de kaarten met wensen weer volop verstuurd 
worden, hebben wij onze getalenteerde design-ninja Dennis gevraagd om zijn 
tips voor het ontwerpen van dé ultieme kerstkaart. Dennis gaf ons waardevolle 
tips over zijn ontwerpproces van kaarten voor familie en vrienden. Er zijn volgens 
hem vijf elementen die iedereen zou moeten overwegen bij het ontwerpen van 
een kerstkaart: stijl, afbeeldingen, tekst, kleur en lettertype. 
 

Stijl 
Wanneer je begint met het ontwerp van de kerstkaart, is een van de belangrijkste 
zaken die je je moet afvragen in welke stijl je jouw kaart wil.  

● Wil je een traditionele kerstkaart maken of wil je liever iets origineels 
ontwerpen?  

● Wil je een kerstkaart die gevuld is met creatieve animaties of juist met 
foto's van je familie, vrienden, of collega's?  

● Hoe zit het met het ontwerpen van een kaart die beide functies heeft?  
● En wil je dat jouw kerstkaart meer tekst bevat of vooral met afbeeldingen 

wordt gevuld?  
 
Dennis: "Uiteindelijk is het belangrijkste om te zorgen dat je bij het bepalen van 
de stijl van de kerstkaart je persoonlijkheid goed in het ontwerp naar voren laat 
komen." 
 

Afbeeldingen 

De afbeeldingen die je op de kerstkaart wil gebruiken, zijn sterk afhankelijk van 
de stijl die je hebt gekozen. Als je bijvoorbeeld hebt gekozen voor het ontwerpen 
van een kerstkaart vol met animaties en je bent een groot fan van dieren, hoe 
leuk is het dan om een illustratie te maken van je favoriete dier met een 
kerstmuts op? 
 
Aan de andere kant, als je echt een persoonlijke kerstkaart wil ontwerpen, wat 
dacht je dan van het maken van een collage van familiefoto's? Om je kaart een 
extra kerstgevoel te geven, kun je ook wat leuke elementen toevoegen, zoals 
sneeuwvlokken, kerstballen, kerstbomen, rendieren, etc. 
 
Dennis: "Wanneer ik begin met ontwerpen, begin ik altijd met de afbeeldingen 
voordat ik bij het bericht aankom. De afbeeldingen zijn voor mij belangrijker, 
omdat de ontvanger deze als eerst ziet. Ik gebruik deze afbeeldingen vervolgens 
als basis voor de tekst die ik ga plaatsen." 
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Tekst 

De tekst 'Vrolijk kerstfeest' wordt nog steeds het vaakst gebruikt op kerstkaarten. 
Hoewel deze zin altijd de lading van de kerstwensen dekt, merken wij dat het 
toevoegen van wat persoonlijkheid ertoe kan bijdragen dat jouw kaart 
aantrekkelijker en langer herinnerd wordt. Denk goed na over wie de 
kerstkaarten ontvangt en hoe je het beste je kerstwensen wil overbrengen. 
 
Dennis: "Ik vind het leuk om symmetrie te vinden tussen mijn afbeeldingen en 
tekst in al mijn ontwerpen. Als ik bijvoorbeeld merk dat er veel elementen aan de 
rechterkant van een pagina staan, probeer ik de tekst meestal aan de linkerkant te 
plaatsen om hem evenwichtiger en visueel aantrekkelijker te maken. " 
 

Kleur 

Om je kaart een echt kerstgevoel te geven, kun je nooit fout gaan met de 
traditionele kleuren: rood, wit en groen. Je hoeft je echter niet per se te 
beperken tot deze kleurencombinaties. Andere kleuren die perfect zijn voor het 
kerstseizoen zijn zwart, goud, zilver en blauw. 
 
Dennis: "Bij het kiezen van je kleurencombinatie kun je het beste tussen een en 
vier kleuren blijven, omdat dit ervoor zorgt dat je kaart er niet uitziet als een 
regenboog. Een aantal van mijn favoriete kleuren zijn Mexicaans Rood (#AF2337), 
Donkerbruin (#620B12), Flesgroen (#0B3529), Eucalyptus (# 2A876A), Tacha 
(#D4AE57), Nijlblauw (#184259), en Olifant (#0E2C3F).” 
 

Lettertype 

Welk type kaart je ook maakt, probeer ook een kerstgevoel met het lettertype op 
te nemen. Een van de meest gebruikte lettertypen voor kerstkaarten is Hand 
Lettering. Het is een veel gebruikte stijl die echt helpt om die persoonlijke touch 
aan je kaart te geven. We raden aan dit lettertype te gebruiken voor korte 
teksten, omdat het soms moeilijk leesbaar wordt, afhankelijk van uw doelgroep. 
Voor langere teksten is het veel beter om duidelijke lettertypen te gebruiken, 
zoals Serif of Guardian Sans. 
 
Dennis: "Al deze lettertypen zijn passend om te gebruiken op kerstkaarten! 
Sommige van mijn favoriete lettertypen voor de kerstkaarten zijn Publico Banner 
(Bold), Santa Elia Rough Alt, KG Hand Candy Striped, KG Second Chance Sketch 
en Janda as long as you love me" 
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Van het hele Helloprint team wensen wij u een zalig kerstfeest en we hopen dat 
we u voldoende tips en inspiratie hebben gegeven over hoe u deze feestdagen 
de perfecte kerstkaart kunt maken.  
 
Nu, laten we beginnen met ontwerpen! 
 
 
  
 

Begin	Met	
Ontwerpen!	

	

https://www.drukzo.nl/ontwerpen/kerstkaart-templates/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=christmas-card&utm_content=design-tips&utm_campaign=ebook

