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Rigtig god fornøjelse med juleriet!

Mange hilsener fra Rie

Kære læser

Jeg håber, at du får glæde af bogen her.

Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi 
www.altomhobby.dk, hvor jeg har samlet instrukser, 
tips og inspiration til mange forskellige hobbies.

Dette er kun en smagsprøve med udvalgte kapitler - du 
finder hele e-bogen til kun 24,95 her: 

https://www.altomhobby.dk/product/juleideer-for-alle-
bog/
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Juletid er hyggetid, og en af de bedste måder at 
sprede julestemning er at pynte op med gamle - 
men også med nye - ting.

I bogen her har jeg holdt mig til ideer, der ikke 
koster det store, og hvor alle kan være med - 
også selvom du ikke er den store hobby-nørd.

Ofte kan du sikkert nøjes med at kigge på 
billederne, men jeg forklarer alt i detaljer - og 
der kan være gode tips at hente i teksten.

Materialer

De vigtigste materialer, du får brug for, er saks, flydende lim og en eller anden form 
for papir. Du kan evt. finde en gammel bog eller avis at klippe i.

Hvis du har de materialer, kan du være med på de fleste ideer. Har du også snor, er 
du klar til endnu flere juleideer.

Du har sikkert de fleste andre materialer i forvejen; tape, toiletruller, tomme soda-
vandsdåser, servietter og andre hverdagsting.



13

En ting der går igen i en del af ideerne, er stjernestrimler og det grundlæggende flet 
fra helt almindelige stjerner.

Derfor viser jeg i første kapitel, hvordan man fletter en stjerne.
(Dette er ikke med i smagsprøven.)

Lav selv strimler:

Hvis du ikke kan finde nogle pæne strimler i butikkerne - eller du synes, at de er for 
dyre - kan du sagtens klippe dine egne strimler af bøger, aviser etc.

Hvis du vil klippe strimler af noget, der kun har print på den ene side - f.eks. pænt 
gavepapir - kan du klippe to strimler og lime dem sammen, så printet vender udad 
på begge strimler.

Om størrelser:

Der findes flere forskellige standard-størrelser, 
når det kommer til stjernestrimler:

1,5 x 45 cm (dette er den helt almindelige)
2,5 x 86 cm
4 x 100 cm

Om stjerner og stjernestrimler
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1: Lysestager af sodavandsdåser
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En helt almindelig sodavands-dåse kan blive til en rigtig fin jule-lysestage.

Du skal bruge:

Tomme dåser
En hårdfør saks
Tusch
Målebånd

Evt.:
Maling, servietter, similisten, 
mønstret papir og anden pynt.
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Vask dåsen og klip toppen af.

Start med at stikke hul med en saks.

Det er nærmest umuligt at klippe lige, mens 
toppen stadig sidder på. Derfor er det en god 
ide kun at klippe det allerøverste stykke af først. 

Når toppen først er væk, kan du klippe det skrå 
stykke af.

Det er nemmest at 
klippe lige, hvis du 
klipper mod urets 
retning.
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Buk flapperne udad.

Nu skal vi klippe dåsen op fra top til bund med 
jævne mellemrum. Du vælger selv bredden på 
flapperne, men de skal helst have nogenlunde 
samme størrelse.

Brug et målebånd og en tusch til at markere på 
dåsen, hvor du skal klippe. Husk at markere 
både i toppen og bunden - eller at lave streger, 
der går fra top til bund.

Hvis du laver flapperne 2,1 cm brede, får du 10 flapper på 
en almindelig sodavandsdåse.
2,6 cm giver 8 flapper.
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Buk nu den efterfølgende flap indad, skråt hen over den 
første.

(Den første flap bruges til at sikre, at den efterfølgende flap 
ikke bliver bukket for stramt ind, så der ikke er plads til 
den sidste flap, når du har bukket hele vejen rundt.)

Placer et fyrfadslys i midten, så du er sikker på, at der er 
plads til lyset.

Bøj den første strimmel skråt indad uden at bukke den. 
For nu er den udelukkende en rettesnor.

Giv hvert buk et let tryk med fingrene, så det holder 
formen. Tryk ikke for hårdt; bukkelinjen kan ikke fjernes 
igen, hvis du senere får brug for at løsne flapperne lidt.

Tjek hele tiden, at der er plads til lyset.

Træk evt. den første flap ud, når du har bukket 2-3 
flapper. Den er lidt sværere at trække ud, når du først 
har bukket hele vejen rundt.

Fortsæt med at bukke flapperne skråt ind over hinanden.
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Nu er lysestagen klar til at blive 
pyntet med julestemning.

Den sidste flap - den, vi bøjede 
forsigtigt - bukkes nu og føres ind 
under den første flap.
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Derefter er der limet guldblade og guldblomster på 
denne lysestage.

Her er der pyntet med similisten og perler, som er 
limet på.

Denne lysestage er pyntet med guldmaling.

Disse tre lysestager er malet med julerød hobbymaling, som er duppet på med den 
bløde side af en køkkensvamp.
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Når man fletter stjerner, bliver der altid 
stykker af strimlerne til overs.

Her er overskydende strimler limet på 
flapperne, inden de blev bukket.

(Vær opmærksom på at bukke flapperne, 
så de ikke kommer alt for tæt på lyset.  
Papir og åben ild er en risikabel kombi-
nation.)

Disse stager er duppet med 
maling på en svamp.

Efter tørring er de sprayet 
let med henholdsvis guld- 
og sølvmaling.
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Denne lysestage er beklædt med sider fra en bog, 
inden den blev foldet.

På lysestagerne til højre er der 
limet små papirstykker hulter til 
bulter, inden de blev foldet.
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Ud over julehygge kan lysestager af dåser også 
bruges ved fødselsdage, hygge om sommerbor-
det etc.

Lysestagerne til venstre er duppet med hvid 
maling på en svamp. Derefter har jeg klippet 
motiver ud af servietter og limet dem ovenpå.

Samme teknik er brugt til fødselsdags-stagen 
og rose-stagen på billedet herunder.
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2: Skåle af snor
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Det er utrolig nemt at lave disse flotte skåle.

Du kan bruge omtrent al slags snor (ikke sytråd), så længe den kan suge limen til sig. 
Limen skal være flydende og blive gennemsigtig, når den tørrer.

Først og fremmest skal du finde en skål i den størrelse, 
du ønsker til din egen skål. Beklæd den med hushold-
ningsfilm på ydersiden og stil den med bunden i vejret.

Det er en fordel at smøre/pensle med madolie udenpå 
filmen, så din snoreskål lettere slipper husholdnings-
filmen, når limen er tør.

Du skal bruge:

Mindst to skåle
Husholdningsfilm
Flydende lim
Snor
Madolie
Afdækning til bordet

Find nu en ekstra skål, som du kan lægge snoren i, mens du gennembløder den med 
lim. Beklæd evt. skålen med film indvendig, så den er nem at få ren bagefter.

Dæk bordet til med bagepapir eller anden beskyttelse, så du ikke får lim på bordet.
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Hæld godt med lim over snorene og ælt limen 
ind i snoren med fingrene.

Sørg for, at snoren er helt gennemvædet af 
lim.

Tag én snor ad gangen og læg den hen over den omvendte 
skål.

Bare læg den i et tilfældigt mønster.

Nu skal vi bruge nogle stykker snor. 

Snorene bør ikke være meget mere end en halv meter 
- og afhængig af snoren kan det være en fordel med 
kortere stykker, så de ikke filtrer sig sammen.

Alternativt kan du dyppe snoren i limen løbende, i stedet for 
at klippe stykker af - eller dyp fingrene i limen og lad snoren 
eller snorestykkerne glide gennem fingrene. På den måde 
undgår du, at snorene filtrer sig sammen, og dermed kan du 
arbejde med længere stykker. Hvis snoren er tyk, er det dog 
en god ide at lade den ligge et øjeblik og suge lim til sig.
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Du kan med fordel forme halvcirkler ned mod bordet 
hele vejen rundt.

Bliv ved til du synes, at laget af snore er tykt nok.

Dup snorene på skålen med fingrene, så de presses lidt 
sammen. Dyp evt. fingrene i lidt lim, så du ikke sidder 
fast i de klistrede snore.

Sørg for at trykke bunden rimelig flad, så skålen kan 
stå jævnt, når den er færdig.

Vær ikke nærig med limen - brug hellere for meget end 
for lidt.

Når du er færdig, så dup let med stof eller køkkenrulle for at undgå flager af lim i 
hullerne mellem snorene, når skålen tørrer. Skulle der alligevel sidde et par flager, 
når skålen er tør, kan du fjerne dem med fingrene eller en saks.

Fortsæt med snor efter snor.

Sørg for, at du kommer nogenlunde lige langt ned mod 
bordet på alle sider, så skålen bliver lige høj på alle 
sider, når du senere vender den om.
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Når snoren er helt tør, piller du den 
forsigtigt fri af “skabelon-skålen”  - 
og så har du en flot snoreskål!
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6: Lys med servietmotiver
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Du skal bruge:

Stearinlys til at pynte
Servietter
Saks
Ske
Tændt stearinlys

Du kan bruge en hvilken som helst størrelse stearinlys, 
men det er nemmest, hvis de har en bred omkreds.

Klip det ønskede motiv ud af servietten.

De fleste servietter er 2- eller 3-lags med hvide lag bag 
motivet. Fjern de ekstra lag, så du kun har et helt tyndt 
lag papir med motivet på.

Jeg var overrasket over, hvor nemt det er at få et godt resultat med denne teknik. Og 
næsten bedst af alt; hvis det ikke bliver pænt, kan du med lidt snilde pille motivet af 
og prøve igen.
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Hvis du klipper en stribe ud af servietten for at lade den 
gå hele vejen rundt om lyset, er det vigtigt, at striben er 
præcis lige bred i begge ender.

Tjek længden og klip af, så servietten ikke overlapper.

Placer servietten der, hvor du vil have den til at sidde 
fast.

Varm nu en ske over et tændt stearinlys.

Der skal ikke så meget til, før den bliver varm nok - den 
skal bare kunne gøre stearin en lille bitte smule flydende, 
så servietten sidder fast i stearinen.

Sørg for at holde skeen, så flammen rammer indersiden 
af skeen. Den bliver meget sodet, og det skal ikke ramme 
servietten og lyset.
(Soden kan i øvrigt nemt vaskes af skeen bagefter.)
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Gnid nu let med ydersiden af skeen hen over 
servietten.

Du skal ikke lægge kræfter i; bare lad skeen glide 
hen over motivet - frem og tilbage, op og ned.

Varmen fra skeen smelter stearinen lidt - meget 
lidt. Faktisk så lidt, at du nærmest ikke kan se 
det, men nok til at servietten sidder fast.

Varm jævnligt skeen over lyset et par sekunder, 
før du fortsætter - den mister relativt hurtigt 
varmen.

Man kan tydeligt se, hvor servietten sidder fast.

Det færdige lys.
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Du kan også bruge fritklippede motiver.

Bare klip dem ud og fjern de ekstra lag papir bag motivet.

Placer motivet, hvor du ønsker det.

Varm skeen over lyset og gnid let.

Igen kan du se motivet sætte 
sig fast, der hvor du har ført 
den varme ske.



35

Placer næste motiv, hvor du ønsker det, og fæstn det 
med skeen.

Det færdige lys.
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7: Lysestager af glas 
med servietter
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Du skal bruge:

Glas / konservesglas
Servietter
Saks
Flydende lim
Pensel

Vask glassene og fjern klister-
mærkerne.

Du kan evt. lade dem ligge i blød 
i vand eller sæbevand en eller 
flere timer for at løsne limen.

Med en serviet og lidt lim kan du forvandle et konservesglas til en hyggelig vase, 
julelampe - eller simpelthen pifte konservesglasset op, så det er pænt at have stående 
med slik eller andet i.

Tag det bagerste lag fra en serviet og klip det i mindre 
stykker. Muligvis kan du bruge begge de to lag, der lig-
ger bag motivet - men vær opmærksom på, at det forreste 
af de to lag ofte har fået en smule farve fra det øverste lag 
med motivet.

Dæk gerne bordet til med madpapir eller anden afdæk-
ning, så du ikke får lim på bordet.
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Fortsæt til du er tilfreds 
med dækningen.

Pensl lim på et stykke af glasset.

Læg et stykke serviet her og der og 
pensl lim ovenpå.

Sørg for at pensle ovenpå serviet-
stykkerne, før du lægger et nyt stykke 
ovenpå.

(Hvis du lægger 
et stykke ovenpå 
et tørt stykke, 
er det svært at 
arbejde med.)
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Pensl med lim der, hvor du vil placere motivet.

Placer motivet ovenpå limen og pensl forsigtigt lim hen 
over motivet.

Sørg for at hele overfladen er dækket af lim, men vær lidt 
forsigtig, ellers risikerer du at rive papiret itu. Det er sart, 
når det er vådt.

Lad det tørre.

Klip motiver ud af en serviet og fjern de ekstra lag papir 
bagved motivet.
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Det færdige glas.

Pynt evt. gevindet med et silkebånd eller lignende.
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Jeg håber, at denne smagsprøve har givet dig lyst til at købe den fulde bog.
Den koster kun 24,95 og er fuld af ideer, alle kan være med på.

Du finder bogen her: 
https://www.altomhobby.dk/product/juleideer-for-alle-bog/

Besøg www.altomhobby.dk for flere hobbies

eller

send mig en mail på info@altomhobby.dk, hvis du vil
holdes opdateret om nye bøger i Alt om Hobby serien.

Mange hobby-hilsener fra Rie


