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We starten nu onze tocht langs een aantal dubbele knipsels: 

1. Het hart 

Symbool van de liefde. Voor velen van ons was dit één van 

de eerste symbolen die we dubbel leerden knippen. Het hart 

werd verwerkt in huwelijksknipsels, in hartenbrieven en  

tegenwoordig wordt het hart ook veel gebruikt in aankondi-

gingen van Valentijnsdag. 

 

2. De tulp 

De tulp is een prachtige bloem om dubbel te knippen. In 

sommige knipsels wordt de bloem sterk gestileerd. In de 

tweede tulp is een versiering aangebracht, evenals in het 

tweede hart . 

 

3. Levensboom 

Symbool van groei en bloei. Het hart en de tulp vinden we 

hierin terug. Hier een klein levensboompje, dat een leuke 

decoratie vormt op een ei. In grote levensbomen wordt vaak 

veel symboliek verwerkt en levensbomen vormen daardoor 

verhalende knipwerken. 

 

4. Poolse levensboom 

Dat wil zeggen: een levensboompje zoals deze in Polen werd 

geknipt, vaak met heel decoratieve randen. Verschillende  

landen hadden zo hun eigen tradities. 

 

5. Gewone boom 

Iedereen kan bomen knippen, al dan niet in een specifieke 

vorm. Hier is een appelboompje geknipt. Het appeltje is  

dubbel uitgeknipt, het rood is er achter geplakt.. 

 

6. Kerstbomen 

Een kerstboom is altijd een dankbaar kniponderwerp op een 

kerstkaart. De linkerboom is sterk gestileerd; de rechterboom 

is meer natuurlijk. Allerlei versieringen kunnen in de bomen  

geknipt worden.   

 

7. Kerstversieringen 

Een kerstbal en een kerstklok. Ook een piek leent zich goed 

voor dubbel knippen. 

Eén van de charmes van de knip-

kunst is het dubbel knippen: De 

exacte symmetrie na het open vou-

wen van een dubbel geknipt motief, 

verrast telkens weer. Dubbele knip-

sels zijn heel specifiek voor de knip-

kunst.  Met dubbel knippen wordt 

hier bedoeld: het knippen van een 

half motief, dat na het open vouwen 

in zijn geheel zichtbaar wordt. Dus je 

knipt een half hart tegen de vouw en 

na het open vouwen wordt het hele 

hart zichtbaar. 

Tijdens de opzet van dit artikel bleek 

dat het handiger is om het dubbel 

knippen in tweeën te delen. In deze 

Knip-Pers maken we een tocht langs 

traditionele dubbele knipsels uit de 

volkskunst en langs motieven die we 

zelf gevonden hebben.  
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8. Een ei  

Door een ei dubbel te knippen krijg je een mooi 

symmetrisch ei. 
 

9. Het ûleboerd 

In Friesland worden vaak ûleboerden geknipt, soms 

in een gelegenheidsknipwerk, soms los op een 

kaart. Een ûleboerd is een gevelversiering op de 

punt van een boerenschuur. 
 

10. Een strik  

Toen de strik destijds in de Knip-Pers werd beschre-

ven, volgden er veel toepassingen: een boek, een 

cadeaubon, een bul, een boeket bloemen. Allemaal 

met strik dus. 
 

11.Een vlinder 

Ieder heeft ze wel geknipt: alleen het lijfje vast plak-

ken en de vleugels "opzetten". 
 

12. Bladeren 

Met fantasie knipvullingen. Ieder blad kan verschil-

lend ingevuld worden en al die verschillende bla-

deren vormen rondom een stam een prachtige 

boom! Wat waren wij destijds trots toen we pas knip-

ten en al zo'n mooie boom konden maken! 
 

13. Vogel en poes 

Van opzij kun je dieren niet dubbel knippen maar 

van voren of achteren vaak wel. Alleen: hoe zit het 

dan met die staart van de poes? Simpel: Je knipt 

een poes dubbel met twee staarten en knipt er dan 

eentje af! Zo leerden we dat. 
 

14. Een masker 

Een masker is goed dubbel te knippen en je kunt je 

er heerlijk in uitleven, want soms is het hoe gekker 

hoe mooier. Dit masker is, wat je noemt negatief 

geknipt maar het is natuurlijk ook mogelijk om een 

masker positief te knippen. 
 

15. Totempaal 

Dit is een samengesteld dubbel knipsel. De zwarte 

basis is dubbel geknipt en na het open vouwen be-

plakt met allerlei onderdelen die ook dubbel geknipt 

zijn. De Poolse kleuren methode is hierin goed te 

herkennen. 

Slotconclusie 

Hier eindigt onze tocht langs dubbel geknipte motieven uit de volkskunst en zelf 

gevonden ‘dubbels’. Ongetwijfeld zijn er nog meer voorbeelden te bedenken: Ga 

je gang! In de Knip-Pers van juni vond ik een dubbel geknipt snoepje en een kra-

keling dubbel geknipt. Wie nog graag enkele suggesties wil: Knip twee kaarsen 

met een strik er omheen, knip een clowntje, een uil of een pauw dubbel, verzin 

zelf een masker. 

In een volgende Knip-Pers gaan we verder met dubbel knippen (deel 2), maar 

dan bekijken het vanuit een heel andere hoek. Er zijn mogelijkheden, waarover 

in ons blad nog weinig is gepubliceerd en die toch leuk zijn om te doen. Heel 

uitdagend zelfs! Tot de volgende keer.  
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