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24 juleideer
I så fald skal du bare sende en email til info@altomhobby.dk og skrive noget i 
retning af:
“Jeg vil gerne have tilsendt opdateringer af din bog med 24 jule-ideer.”

Så sender jeg dig - helt gratis - en ny version, hvis jeg tilføjer eller ændrer noget.

Jeg har planer om mange flere hobby-bøger, så hvis du melder dig til at få 
opdateringer, kan jeg godt finde på at sende en mail om, at jeg har lavet en ny 
bog. Men ellers skal jeg nok lade være med at skrive til dig.    :o)

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.

for alle
Hvis der kommer ændringer til denne bog eller 
jeg vælger at udvide den med flere tips, vil du 
sikkert gerne have et nyt eksemplar.
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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.

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

Derfor viser jeg i næste kapitel, hvordan man fletter en stjerne.

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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Grundlæggende: Flettet stjerne

Du skal bruge:

4 stjernestrimler
Saks

Inden vi går i gang med alle juleideerne, vil jeg gerne lige vise dig, hvordan man 
fletter en almindelig stjerne af stjernestrimler.

Teknikken bruges til flere af ideerne her i bogen, og derfor vil jeg gerne være helt 
sikker på, at alle ved, hvordan man gør.

Hvis du kender processen i forvejen - det gør de fleste nok - så springer du bare det 
her kapitel over.    :o)

Jeg viser processen med 4 forskellige farver, så jeg 
nemmere kan beskrive, hvilken strimmel, jeg har fat i.

Du skal bruge 4 stjernestrimler.

Læg dem dobbelt (fold dem på midten, hvis de ikke 
allerede er det) og klip de løse ender skråt af.
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2: Læg næste strimmel, så den “omfavner” den forrige 
strimmel nedefra og op.

3: Læg nu den sidste strimmel, så den “omfavner” 
den tredje strimmel fra venstre mod højre, og stik den 
derefter igennem den første strimmel.

4: Stram strimlerne, så de samles i en firkant på midten.

1: Hold en strimmel (eller læg den på bordet) med bukket 
opad og de løse ender nedad.

Lad næste strimmel “omfavne” den fra højre mod venstre.

1: Buk nu den forreste grønne strimmel ned over midten.

Trin 1: Trin 2:

2: Derefter den forreste blå strimmel...

3: ... så den forreste 
sorte strimmel...

4: ... og til sidst den forreste lyserøde 
strimmel.

5: Før den lyserøde strimmel ind 
under den grønne for at låse dem 
sammen.

1

2

3

4

1

2

3

4

5
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Tag nu den sorte strimmel i toppen og buk den bagover 
og til højre.

Buk den derefter frem og nedad, så den flugter med sig 
selv.

Buk den yderste del ind over midten.

Trin 3:

Buk trekanten bagover, så du kan komme til.

Stik spidsen af den sorte strimmel ned i lommen bag den 
lyserøde strimmel...

... og træk den igennem.

Træk ikke for hårdt; så trækker du trekanten ned 
igennem lommen.

1

2

3

4

5

6
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Drej det hele en kvart omgang mod uret, og gentag 
processen fra før.

Gentag hele vejen rundt.

Vend det hele på hovedet...

... og gentag hele vejen rundt.

7

8

9

10
11

12

13

14

15
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Nu har du to trekanter på hver side.

Det er nemmere at se, når man løfter strimlerne til side...

Trin 4:

Flyt den grønne strimmel, så du 
kan komme til.

16

17

1 2

Buk den blå strimmel bagom og til højre...

... og før den ind under den grønne strimmel som vist på 
billedet.

Den blå strimmel kommer ud gennem den grønne trekant.

Træk i strimlen, til den blå strimmel danner en afrundet 
spids på midterstykket.

3

4

5
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Sådan her.

Træk nu den lyserøde strimmel til side 
og gentag med den grønne strimmel.

Fortsæt hele vejen rundt.

Når du når til den sorte strimmel, 
skal den stikkes ind under den blå 
spids.

6

7

8

9 10

Vend det hele på hovedet...

... og gentag processen.

Nu mangler vi bare at klippe enderne af strimlerne af.

Træk en smule ud i strimlerne og klip af ved kanten af 
trekanterne.

11

12

13

(På den måde trækker de sig lidt ind 
i trekanterne igen, når du slipper, og 
dermed stikker der ikke afklippede 
ender ud. Det er pænere.)
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En helt almindelig sodavands-dåse kan blive til en rigtig fin jule-lysestage.

1: Lysestager af sodavandsdåser

Du skal bruge:

Tomme dåser
En hårdfør saks
Tusch
Målebånd

Evt.:
Maling, servietter, similisten, 
mønstret papir og anden pynt.
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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.

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.

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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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.

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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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.

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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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.

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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2: Skåle af snor

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.

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.

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.

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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3: Julekugler af snor

Du skal bruge:

Vandballoner
Flydende lim
Snor (ikke sytråd; det er for tyndt til at holde formen)
Madolie

Evt.:
Husholdningsfilm
Glimmer eller anden pynt

Start med at puste vandballoner op. De skal ikke pustes 
helt op, for så mister de den runde form.

Hvis det sker, så luk lidt luft ud igen, inden du binder 
knude på ballonen.

Find en skål frem til limen og beklæd den evt. med 
husholdningsfilm. Det letter rengøringen bagefter.

Hæld lidt madolie op i en anden skål.

Klip en række snore - omkring en halv meter er bedst.

Tip: Du kan godt bruge snor direkte fra rullen og simpelthen smøre det ind i lim 
undervejs, i stedet for at klippe stykker af først. Men det bliver nemt strammet lidt 
rundt om ballonen og kan ødelægge den runde form, hvis du ikke passer på.
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Hold ballonen i den ene hånd. Dyp fingrene på den an-
den hånd i limen og lad dem glide ned ad snoren et par 
gange, så den bliver gnedet godt ind i lim.

(Du må holde snoren med et par fingre på den hånd, der 
holder ballonen. Alternativt kan du lægge snorene i en 
skål, hælde lim over og ælte det godt ind i snoren.)

Dyp fingrene i lim og dup overalt på kuglen, så du er sik-
ker på, at der er lim overalt, og at snorene er trykket lidt 
sammen. Så hænger de bedre sammen, når de tørrer.

Dup evt. forsigtigt med køkkenrulle eller lignende for at 
fjerne overskydende lim i hullerne mellem snorene.

Start med at pensle ballonen med helt almindelig mad-
olie. Det forhindrer snoren i at blive limet for godt fast til 
ballonen - det kan nemlig hive din kugle ud af form, når 
ballonen sprænges.

Målet er at lime snorene sammen - ikke at lime dem fast 
til ballonen.   ;o)

Fortsæt indtil du synes, at laget af snor er tykt nok.

Giv snore-enderne et let dup med en finger dyppet i lim, 
så du er sikker på, at de sidder fast i de andre snore, når 
limen tørrer - det ser dumt ud, hvis de stritter ud til sid-
erne.

Læg ballonen til tørre og fortsæt med den næste.

Sørg for, at snoren er godt fedtet ind i 
lim. Brug hellere for meget end for lidt.

Før nu snoren rundt om vandballonen 
på kryds og tværs.

Gentag med næste stykke snor.
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Når limen er helt tør, prikker du hul på ballonen med en 
nål eller saks og piller den forsigtigt ud af kuglen.

Det kan ske, at der sidder flager af lim i hullerne mellem 
snoren. Det kan du fjerne med fingrene eller en saks.

Bind en snor i kuglen til 
ophæng eller læg den blot 
som pynt i en skål eller 
lignende.

Her ser du grunden til, at sytråd ikke kan bruges. Den får 
ballonerne til at miste luften, mens de ligger til tørre, og 
den kan ikke holde formen.

Så hold dig fra tråd og brug snor i stedet. Til gengæld kan 
du bruge nærmest en hvilken som helst form for snor.
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4: Kugler med print

Du skal bruge:

Gamle glaskugler (eller evt. figurer af f.eks. flamingo)
Flydende lim
Pensel
Papirstykker fra en bog eller avis
Kuglepenne og et glas til tørring

Du kan bruge gamle glaskugler - så er 
der indbygget ophæng og et praktisk 
sted at holde, mens du arbejder.

Hvis du ikke lige har glaskugler til 
overs, kan du reelt dekorere nærmest 
hvad som helst. Jeg har fundet et par 
flamingohjerter og -kugler frem fra 
gemmerne, så de også kan få en tur.

Disse kugler er superflotte og samtidig meget nemme at lave.
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Start med at pille ophænget ud af kuglen.

Smør lim på et stykke af kuglen.

Placer et par papirstykker oven på limen.

Pensl hen over dem, så de bliver dækket af lim.

Fortsæt på samme måde over hele kuglen.

Læg flere papirstykker rundt 
omkring og dæk dem med lim.

Til papir kan du bruge aviser eller en bog.

Ja, jeg ved godt, at det føles helt forkert at klippe en 
bog i stykker - men på den anden side giver det nyt liv 
til bogen, at den får lov at hænge på juletræet.    ;o)

Formen på papirstykkerne er ikke så vigtig.  Du kan 
rive stykker ud, klippe dem eller bruge en punch. Man 
ser ikke rigtig formen på stykkerne, når du er færdig.

En vigtig ting er ikke at bruge for store stykker. Fordi emnerne er runde, risikerer 
du, at papiret folder lidt, hvis det er for stort. Hvis papirstykkerne er små - eller 
runde - følger de nemmere kuglens runding.

Det er lavet som en split, så du 
skal bare trykke ringen lidt sam-
men; så er ophænget lige til at 
trække ud. 

Det praktiske er, at du nu kan 
sætte kuglen på lillefingeren, og 
dermed undgår du at røre ved 
kuglens overflade.
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Når kuglen er tør igen, kan du lige tjekke, at der ikke mangler en lap her og der.

Hvis du vil, kan du bagefter pynte kuglen ved at pensle lim over det hele - eller i et 
mønster - og drysse lidt glimmer på den.

Lad den tørre og sæt ophænget i igen.

Når limen er tør, kan du tydeligt se alle de småsteder, hvor der mangler papir. (Det 
er ikke til at se, når den er smurt ind i våd lim, så du har sikkert et hul eller 17.)

Lap hullerne ved at pensle lidt lim på stedet, lægge et stykke papir på og pensle det 
over med lim.

Når du er færdig, placerer du 
forsigtigt kuglen på en kuglepen, 
så den kan stilles til tørre.

Pas på med at holde for længe 
eller for hårdt på glaskuglen, 
når du flytter den fra din finger 
til kuglepennen. Du risikerer, at 
dine fingre klistrer fast til papiret 
og ødelægger overfladen lidt.

Men bare hold den lidt løst og ikke for længe, så sker 
der ingenting.

Lad kuglen tørre.
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5: Juletræ af bog

Du skal bruge:

En bog, et ugeblad eller lign.

Evt.:
Flydende lim, spraymaling, glitter etc.

Fjern omslaget. Hvis du bruger et ugeblad, river du 
for- og bagside af, og hvis du bruger en bog, kan det 
være en ide også at rive ryggen af, så du blot har sid-
erne tilbage.

Mærk efter, om bladene stadig sidder godt sammen. 
Hvis ikke, kan du smøre et godt lag flydende lim langs 
ryggen og lade det tørre, inden du går videre.

På billederne her har jeg brugt 100 sider af en bog.

Buk den første side, så øverste højre hjørne flugter med 
venstre side af papiret.



5958

Buk papiret en gang mere - igen så det flugter med 
venstre side.

Vend bladet.

Nu har du en flap i bunden.

Buk den op, så den holder folden samlet.

Du kan evt. give flappen en lille klat lim for at holde 
den på plads, så du ikke risikerer, at den “falder ud”, 
hvis du flytter for meget rundt på det færdige juletræ.

Hvis du i stedet lader flappen sidde løst, vil den hjælpe 
med at sprede siderne og dermed fordele siderne 
ligeligt hele vejen rundt på det færdige træ. Så det er 
lidt en temperamentssag, om du vil lime den fast.

Gentag processen med side efter side.

Efter første side skal du sørge for et par milimeters 
luft, når du bukker siderne ind.

Ved andet buk rykker det inderste papir sig lidt, så 
hvis du ikke har de ekstra milimeter, kan du ikke 
vende siden bagefter.

En ting, du skal være opmærksom på undervejs, er, 
at når du kommer et stykke ind i bogen eller bladet, 
fylder de foldede sider meget, og de lægger sig nemt 
lidt ind over næste side.

Så selvom du tror, at du folder helt ind til kanten, kan 
der sagtens gemme sig en hel centimeter papir under 
bunken af foldede sider.

Hvis du ikke sørger for at komme helt 
ind til kanten (bortset fra et par mili-
meter), så bliver juletræet lidt skævt.

Det er ikke sikkert, at man kan se det, 
når det er foldet ud - men du kan lige 
så godt undgå det.
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Fold alle siderne.

Tjek om ryggen stadig hænger sammen. Giv evt. endnu 
et lag flydende lim for at være sikker på, at siderne ikke 
falder fra hinanden med tiden.

Lim den første og den sidste side sammen - bare et 1-2 
centimeter bredt stykke inde ved ryggen, så de sidder 
sammen, men ikke er limet på hele overfladen.

Så er juletræet klar til at blive pyntet.

Du kan f.eks. male med spraymaling og evt. drysse glitter 
over juletræet.

Billeder af lækre juletræer
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6: Lys med servietmotiver

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.)

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.

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

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.

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.

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.)

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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8: Hjerter af papir

Du skal bruge:

Papir (evt. sider fra en bog, avispapir el. lign.)
Saks
Klipsemaskine
Snor til ophæng

Du skal bruge 8 aflange stykker papir.

Jeg har brugt 2,5 cm brede og 18 cm lange stykker, men du 
bestemmer selv størrelsen afhængigt af, hvor store hjerter 
du vil lave.

Læg strimlerne ovenpå hinanden og klips dem sammen i 
den ene ende.

Du kan evt. lave ophæng med det samme ved at binde 
knude på en snor og lægge den mellem de midterste 
strimler, inden du klipser strimlerne sammen.

Tag nu fat i det yderste papir på hver side og saml dem, så 
den klipsede ende bliver til en spids ned i et hjerte.
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Sørg for at enderne flugter, og klips dem sammen 
forneden.

På den måde bliver det meget nemmere at holde styr på 
papirerne i de næste trin.

Fold de øvrige papirer ned, ét sæt ad gangen. Hver gang 
samles de lidt højere på de klipsede papirer, så der bliver 
luft mellem hver lag.

Enderne på hvert sæt papir skal flugte med hinanden, så 
du ikke får en større bue i den ene side end i den anden.

Klips papirerne sammen...

... og klip det nederste stykke af, 
så alle strimler er lige lange.

Hvis du ikke har klipset en snor fast fra starten, skal vi 
sætte snor i nu.

Før snoren igennem hjertet og bind knude på den.

Find midten af papirerne og før snoren derind nedefra.

Nu er der ophæng på dit 
hjerte.
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9: Hjerter af stjernestrimler

Du skal bruge:

1½ stjernestrimmel
Saks
Klipsemaskine
Snor til ophæng

Fold dem på midten og læg dem op som på billedet.

Bøj den lille strimmel ud til siderne og 
ned, så den samles sammen med resten.

Disse hjerter er super nemme at lave.

Du skal bruge 1½ stjernestrimmel; en hel og en halv.
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Før nu de lange strimler udad og saml dem i bunden 
sammen med resten.

Klips bunden sammen.

Så har du de sødeste hjerter, som f.eks.kan lægges på en 
juledekoration eller hænges på juletræet.
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10: Kugler af papir

Du skal bruge:

Papir (evt. sider fra en bog, avispapir, stjernestrimler  el. lign.)
Saks
Klipsemaskine
Snor til ophæng

Du skal bruge 5 aflange stykker papir.

Mine strimler er 1,5 cm brede og 18 cm lange, men du 
bestemmer selvfølgelig selv størrelsen.

Læg en snor dobbelt og bind 
knude på.

Læg snoren ind mellem strim-
lerne og klips dem sammen, 
så både strimler og snor bliver 
holdt på plads.
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Skil papirerne lidt ad.

Lad det midterste papir gå lige ned.

Saml en strimmel fra hver side lidt oppe af den midterste 
strimmel.

Sørg for, at deres ender flugter, så du ikke får en større 
bue i den ene side end i den anden.

Gør det samme med næste strimmel fra hver side.

Klips strimlerne sammen...

... og klip enderne af.

Du kan sagtens bruge stjernestrimler, hvis du har lyst. 
Bare klip hver strimmel over, hvor den bukker; så har 
den et fint længde-/breddeforhold.
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11: Dørkrans med stjerner

Du skal bruge:

Stjernestrimler eller andet papir
Tape
Saks
Bonsaitråd, ståltråd eller anden wire, der kan holde formen
Bånd til sløjfe

Til disse stjerner har jeg lavet mine egne stjernestrimler 
af siderne fra en bog, men du kan naturligvis også bruge 
almindelige stjernestrimler.

Jeg har tapet to stykker papir fra en bog sammen for at få 
dem lange nok, og så har jeg bukket dem på midten.

Som standard er små stjerner lavet af strimler på 1,5 x 45 
cm, og store af strimler på 2,5 x 86 cm. 

Her taler vi dog om de standard-størrelser, man køber i 
butikkerne, og de er faktisk længere end nødvendigt.

Der er altid noget til overs i længden, så hvis nu dine 
bogsider er f.eks. 20 cm høje - så du får strimler, der er 
40 cm lange i stedet for 45 - er det helt fint.

Først og fremmest skal vi bruge stjerner i forskellige størrelser. Stjernerne skal kun 
have buer på den ene side.
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Flet så mange stjerner, du ønsker - gerne i forskellige 
størrelser.

Normalt ville man lave buer på begge sider af stjernerne, 
men det gør dem sværere at tape fast. Så vi gør det kun på 
den ene side, og lader den anden side være flad.

Tag nu et stykke bonsaitråd, ståltråd eller hvad du 
ellers har, og form det til adskillige cirkler i lidt 
forskellige størrelser.

Sno enderne sammen.

Du kan evt. også binde et stykke ståltråd eller lignende 
rundt om alle cirklerne for at holde dem på plads.

Brug tape (eller en limpistol) til at sætte stjernerne fast 
rundt omkring på ståltråden.

Jeg har brugt tape, og det holder fint.

Kransen set forfra.
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Sæt en sløjfe fast i toppen.
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12: Dørkrans af toiletruller

Du skal bruge:

Toiletruller
Maling
Svamp og/eller pensel
Røde perler
Lim
Evt. klipsemaskine

Mal toiletrullerne grønne udenpå.

Jeg vil anbefale, at du bruger en svamp; det er hurtigere 
end at bruge en pensel.

Lad dem tørre.

Buk toiletrullerne.

Jeg har brugt 17 blomster til denne krans, men du kan selvfølgelig lave den af så 
mange blomster, du ønsker.

Der skal 5 skiver til hver blomst, og hvis du laver skiverne ca. 1 cm brede, får du 9 
skiver ud af en toiletrulle. Så jeg har brugt 10 toiletruller til denne krans.
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Klip skiver af toiletrullerne - ca. 1 cm brede.

Skiverne bliver ret flade, når du klipper dem, men du 
kan let trykke dem mere runde igen.

Mal skiverne grønne indeni.

Det er svært at komme til med en svamp, så brug en 
pensel til denne del.

Lad dem tørre.

Saml skiverne til blomster. Der går 5 skiver til hver 
blomst.

Du kan lime dem sammen - i så fald skal du bruge klips 
eller lignende til at holde bladene samlet, mens limen 
tørrer.
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Du kan også klipse dem sammen.

Det er noget nemmere og hurtigere, men det betyder, at 
du lige skal male klipsene grønne bagefter.

Sæt ét blad på ad gangen...

... indtil du har samlet alle fem.

Lav så mange blomster, som du skal bruge...

... og læg dem ud på bordet, så de former en krans.

Klips eller lim dem sammen.

Jeg bruger to kranse - en med ti blomster og en med syv 
- som jeg lægger ovenpå hinanden, så kransen bliver tredi-
mensionel.

Lim dem sammen med en limpistol eller klips dem sammen.
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Pynt med røde perler som bær.

Jeg har sat dem på ståltråd og bundet dem fast, men hvis 
du har en limpistol, kan du også blot lime dem fast.

Den færdige krans.
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13: Juletræ af snor

Du skal bruge:

En kegle (gerne af en avis, reklame eller lignende)
Bomuldssnor eller anden sugende snor (ikke sytråd)
Saks
Flydende lim
Evt. pynt

Først og fremmest skal vi bruge en kegle.

Tag en avis, reklame eller lignende og “rul” den til en 
kegle. Brug tape eller en klipsemaskine til at holde 
formen.

Klip bunden af, så den kan stå lige.
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Rul keglen ind i bagepapir, så dit juletræ ikke bliver limet 
fast til keglen.

Det overskydende madpapir skubbes 
op i keglen, så det ikke glider af.

Brug tape til at fæstne enden på 
madpapiret.

Stil keglen på bordet.

Klip en masse stykker af snoren - en længde på omtrent 
en halv meter er nemmest at arbejde med.

Hæld lim op i en skål. Dyp fingrene i limen og lad snoren 
glide mellem fingrene, så den bliver godt smurt ind.

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

Før snoren rundt om keglen i et tilfældigt mønster.
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Fortsæt med snor efter snor.

Sørg for, at hver snor går lidt skråt, enten oppefra og ned 
eller nedefra og op. Hvis en snor kun går rundt og rundt 
i den samme højde, støtter snorene ikke hinanden, og 
juletræet bliver ikke lige så stabilt.
Snorene skal gå på kryds og tværs.

Fortsæt indtil snorene ligger 
så tæt / tykt, som du ønsker 
det...

... og lad træet tørre fuldstændig.

Når snoren er helt tør, trækker du madpapiret ud af 
keglens bund og stikker hånden ind i keglen.

Løsn forsigtigt juletræet fra keglen.

Pynt med perler, glimmer, stjerner 
klippet ud af sølvfarvet papir, eller 
hvad du ellers kan finde på.

Her ser du problemet ved blot at føre snoren rundt og 
rundt uden at gå lidt op og ned.

Der var lige et enkelt sted, hvor snoren ikke krydsede et 
andet stykke snor.



109108

Du kan sagtens lade snorene gå 
rundt og rundt, men sørg lige for 
at føre snoren et par gange op 
og ned først, så snoren på tværs 
holder resten sammen.

Flet evt. en stjerne til 
at sætte på toppen.
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14: Stor flettet julestjerne

Du skal bruge:

12 stjernestrimler
Saks

Vi skal bruge 12 stjernestrimler.

Læg dem dobbelt (fold dem på midten) hvis de ikke er 
foldet i forvejen. Klip spidserne skråt af, så de er nemmere 
at stikke ind.

Denne stjerne kan godt se lidt overvældende ud - men det er ikke så svært igen. Du 
skal bare holde tungen lige i munden.    ;o)

Jeg bruger 12 forskellige mønstre, så jeg 
bedre kan forklare dig præcis, hvilken 
strimmel der skal hvorhen.

Du vælger selv, om du vil bruge 12 ens 
strimler eller en blanding af mønstre - 
men sørg for, at de matcher bedre end 
mine 12 eksempelstrimler.    ;o)

Læg strimlerne op som vist på billederne.

Vi skal bruge 2 sæt á 6 strimler.
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Tag de to sæt og læg dem på bordet 
i forlængelse af hinanden som på 
billedet til højre.

Som sagt er det hele meget løst her i starten, så du må gøre dit bedste for at stramme 
det lidt løbende. Jeg lover, at det bliver meget nemmere at håndtere lige om lidt.

Der er 1 sæt strimler fra hvert sæt, der overlapper det 
andet sæt. (Stjernerne og harlekin-mønstret. Harlekin-
mønstret ligger egentlig under det andet sæt, men de skal 
løftes, så de går hen over det andet sæt i stedet.)

Det hele er ret løst lige nu, så du må lige stramme lidt hist 
og pist, så det hele ligger lige.

Buk strimlen med stjerner skråt til højre (eller nedad, 
afhængigt af vinkel - men vi kalder det til højre, for det 
kender du sikkert fra de helt almindelige stjerner).

Buk strimlen igen, så den ligger ned langs resten af 
strimlen.

Fold den ind over sig selv, så du skaber en trekant øverst.

Stik enden af strimlen tilbage gennem den stribede 
strimmel.

Løft nu de øverste strimler af vejen. Tag den nederste 
strimmel fra hver og stik den ind gennem den første 
lomme, de støder på.
(Harlekin-strimlen skal ind i den hvide lomme med blå 
blomster, og stjerne-strimlen skal ind i lommen med skrå 
guldstreger.)
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Så er det blevet tid til den harlekin-mønstrede strimmel, 
vi stak igennem den hvide, blomstrede strimmel lige før.

Den skal bukkes til en trekant ligesom den med 
stjernerne.

Buk den først skråt til højre...

... så ned langs siden ...

... ind over sig selv, og til sidst ind under den hvide, 
blomstrede strimmel.

Det er stadig meget løst, men det råder vi bod på om et 
øjeblik.

Du har 8 tern i længden og 2 i højden.

Buk den lange side efter hver anden strimmel, så du får 
fire kvadratiske “sider” på række.

Nu danner de en løs kasse.

Set fra siden.
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Den grønne, blomstrede strimmel skal ind under den 
røde strimmel med guldskrift.
(Du har to grønne strimler - det er den inderste / længst 
til venstre, der skal ind under den røde.)

Giv den grønne strimmel et let buk, der hvor kassens sid-
er møder hinanden (der, hvor den går ind over den lilla, 
prikkede strimmel). Det er bare for at forme kassen lidt.

Buk en trekant på den grønne, blomstrede strimmel - 
ligesom vi gjorde før.

Drej kassen en smule med uret.

Nu skal strimlen med juletræer ind under den røde med... 
ja, er det liljer? Ankre? Jeg er ikke sikker...

Igen er det den inderste af de to juletræs-strimler; den 
længst til højre.

Husk at give juletræs-strimlen et lille tryk med fingrene, 
der hvor den går rundt om hjørnet, så den bukker ordent-
ligt i stedet for at bøje blødt om hjørnet.

Buk den til en trekant ligesom vi gjorde før.

Nu har vi en kasse med fire sider, men vi mangler top og 
bund.

Du har sikkert også lagt mærke til, at det er lidt mere 
stabilt nu. Men det bliver endnu bedre.     ;o)
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Fold en strimmel fra hvert verdenshjørne ind over toppen.

Gå mod urets retning.

Den sidste strimmel 
stikkes ind under den 
første.

Toppen buler lidt...

... så giv strimlerne et lille tryk med fingrene, der hvor de 
bukker. Så bliver toppen flad.

Vend bunden i vejret på kassen.
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Igen bukkes strimlerne ind over kassen 
imod urets retning, og sidste strimmel 
stikkes ind under den første.

Og strimlerne får et let tryk, der hvor de bukker 
ind over kassen, så toppen bliver flad.

Nu har du en kasse med 6 sider - og endelig er den 
fuldstændig stabil at håndtere.

Brug de strimler, der stikker ud til siderne, til at folde 
trekanter hele vejen rundt på alle sider.

Vend og drej kassen, til alle kanter har to trekanter.

Man fletter altid trekanter med den 
strimmel, der sidder til højre.

Så når du skal folde en trekant på en 
venstre-strimmel (for eksempel vil 
den lilla strimmel med blomster på 
billedet ovenfor sidde til venstre, når 
du drejer kassen en kvart omgang 
mod uret), vender du bare kassen, så 
strimlen kommer til at sidde i højre 
side.
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Når du har foldet trekanter på alle kanterne, er vi klar til 
at gå videre til de flade sider.

De skal have buer ligesom almindelige stjerner.

Tag fat i en strimmel og bøj den bagover som vist på 
billedet.

Løft strimlen, der ligger ved 
siden af (her den med stjerner) 
og stik enden af den blomstrede 
strimmel ind under stjerne-
strimlen.

Her set fra en anden vinkel.

Strimlen kommer ud gennem trekanten.

Gå imod urets retning og bøj næste strimmel bagover...

... ind under næste strimmel ...

... og træk den ud 
gennem trekanten.
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Fortsæt hele vejen rundt.

Gentag på alle sider.

Klip til sidst de løse ender af.

Træk lidt ud i strimlerne, inden du 
klipper. Så snart du har klippet, vil de 
trække sig ind i trekanterne igen, og så 
slipper du for, at lidt af enderne stikker 
ud.

Det giver et lidt pænere finish.

Trekanterne stikker lidt i hver sin retning. Giv dem et let 
tryk i modsat retning, så de stikker rimelig ensartet skråt 
ud.
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15: Juletræ af gavebånd 
eller stjernestrimler

Du skal bruge:

Gavebånd, stjernestrimler eller andre strimler
Saks
Tape
Papir eller pap til kegle

Start med at forme en kegle af papir, pap eller lignende, 
og klip bunden lige, så keglen kan stå op.
Jeg har brugt et bogomslag, som blev til overs, da jeg 
lavede juletræ af bogsider.

Klip stykker af gavebånd, stjernestrimler, bogsider eller 
andet i den størrelse, du ønsker.

Læg en strimmel dobbelt, men lad den nederste ende 
stikke en smule længere ud end den øverste. På den måde 
bliver begge ender holdt fast, når du sætter en strimmel 
tape på.

Tape dobbelte strimler fast hele vejen rundt.
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Gentag med lag efter lag, til du 
når toppen.

På det øverste lag skal du sørge for at forme strimlerne 
rundt om toppen, så du bibeholder en lidt spids top på 
træet.
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16: Kogle-vase

Du skal bruge:

Konservesglas
Engangsskeer
Saks
Limpistol eller tape

Start med at vaske glasset og fjerne klistermærkerne. Læg 
det evt. i blød en time eller to, så limen bliver opløst.

Klip håndtaget af skeerne.

Det er bedst at bruge en limpistol, men har du ikke sådan 
en, kan du bruge tape i stedet. Det er ikke helt så robust, 
men det kan lade sig gøre.
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Lim eller tape ske-hovederne fast langs toppen af glasset.

Fortsæt lag efter lag ned ad glasset.

Sørg for at spidsen af skeerne stikker op midt mellem to 
skeer i det forrige lag, ligesom på en grankogle. 
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17: Flad stjerne til gaver

Du skal bruge:

4 stykker gavebånd
Saks

Tag 4 strimler gavebånd og fold dem på midten.

Du vælger selv længden, men det er en god ide at lave 
strimlerne lange, så de kan fortsætte rundt om pakken, 
når du er færdig.

En almindelig stjernestrimmel er 1,5 cm bred og 45 cm 
lang. Afhængigt af pakkens størrelse kan du selv regne 
ud, hvor lange stykkerne skal være.

Klip enderne skråt af, så de er nemmere at stikke ind i 
lommerne. 

Saml strimlerne ligesom når du fletter en almindelig 
stjerne; gå med uret.

Fold strimlerne ind over midten, en ad gangen imod 
urets retning.

Den sidste strimmel stikkes ind under den første, så de 
låses.
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Nu er de låst.

Fold trekanter med strimlerne til højre.

Vend stjernen og fold trekanter med strimlerne til højre, 
så du nu har to trekanter på hver side - igen fuldstændig 
ligesom når man fletter en helt almindelig stjerne.

Nu er det endelig tid til at gøre noget andet end ved 
almindelige stjerner.    ;o)

Tag strimlen, der peger nedad, og fold den så den peger 
opad. Behold fingeren på kanten - det hjælper strimlen 
med at lægge sig pænt.

Tag fat i den strimmel, der peger ud mod højre, og løft 
den til side.

Bøj strimlen ned over sig selv og til venstre, ligesom på 
billedet.

Stik den ind under strimlen til venstre.
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Træk strimlen ud til venstre, mens du stadig holder en 
finger på det første buk.

Nu danner strimlen en trekant, hvor strimlens “bagside” 
vender opad.

Det kan du bruge til at lave flotte mønstre, f.eks. 
metallic vs. matte overflader.

Fortsæt hele vejen rundt imod urets retning.

Klip en strimmel af i hver side, så du har 4 strimler 
tilbage. Lad strimlerne gå rundt om pakken og bind 
dem sammen nedenunder.

Hvis det driller dig lidt at lave trekanterne, er der en 
anden måde, som du måske synes er nemmere.

Buk strimlen opad...

... og derefter til venstre, så den former en trekant.

Driller det?
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I stedet for at binde strimlerne sammen 
nedenunder pakken, kan du evt. binde dem 
sammen på forsiden ved siden af stjernen, 
så du kan lave en bunke krøller.

Før derefter strimlen ind under strimlen til venstre som 
normalt...

... og træk strimlen igennem.
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18: Kurv af stjernestrimler

Du skal bruge:

6 stjernestrimler
Saks
Tape

Du skal bruge 6 stjernestrimler. Fold dem på midten, hvis 
de ikke allerede er det, og klip begge ender skrå.
(Ja, det betyder, at strimlerne også bliver klippet midt 
over - men det er meningen.)

I eksemplet her bruger jeg 4 forskellige mønstre. Det gør 
det nemmere at vise, hvordan jeg gør, og at navngive de 
forskellige strimler, så du ved, hvilken en jeg taler om.

Læg 6 strimler op på række.

Flet de øvrige 6 strimler sammen med dem, så du har en 
flettet firkant i midten.

Sørg for, at den øverste, vandrette strimmel går bagved 
strimlen længst til højre. (Hvis den går foran, skal du 
flette lidt anderledes.)

Sørg for, at strimlerne stikker omtrent lige langt ud på 
hver side af firkanten, og at de ligger helt tæt sammen.

Tip:
Tjek længden på dine strimler. Nogle design-strimler er 
markant kortere end standarden, og de vil ikke være lange 
nok.
Standard er:         1,5 x 45 cm      /      2,5 x 86 cm
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Tape hjørnerne sammen for at holde sammen på det hele, 
mens du arbejder.

Brug IKKE lim. Der skal en stjernestrimmel ned i hjørnet 
senere, så lommen må ikke være limet sammen.

Drej det hele, så firkanten i midten ligger som en ruder i 
et spil kort.

Tag fat i de første 3 strimler på hver side af hjørnet og buk 
dem ned, så hjørnet bliver til en lige kant.

Gør det samme med alle 4 hjørner.

Nu har du en firkantet bund med fire løse sider.

De 3 strimler, der er tættest på hvert hjørne, flettes 
ind i hinanden for at samle de to sider.

Vi tager én strimmel ad gangen.

Hold de to sider op, så de danner et hjørne. Tag nu den 
røde strimmel længst til venstre og flet den mod venstre 
ind i de hvide strimler.

Sørg for at forme hjørnet samtidig, så strimlen flettes 
stramt og der ikke er luft mellem den og strimlerne på 
venstre side af den.

Læg mærke til, at den røde strimmel starter med at gå 
bagom den hvide. Hvis den ikke går bagom, kan du ikke 
flette denne vej. (Se næste side.)
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Tilbage til den originale forklaring:

Når du har flettet den røde strim-
mel med de hvide, folder du den 
ned over den sidste hvide...

... og klipper den til, så den ikke går ud 
over kanten på den hvide strimmel.

Klip også den hvide strimmel til...

... så den kan bukkes ned over den røde og stikkes 
ind under den harlekinternede.

Den må ikke være så lang, at den stikker ud på den 
anden side af den harlekinternede strimmel.

Stik den hvide strimmel ned bag den harlekinternede.

Tag nu den næste røde strimmel og flet den ind i de hvide 
strimler. Sørg for, at den flugter med den første røde 
strimmel, så der ikke er mellemrum.

Hvis du har lavet det indledende flet anderledes, så den 
røde ikke skal bagom den hvide, er du nødt til at flette 
den anden vej.

Du kan se på det første af disse billeder, at den guldfar-
vede bør gå foran den sølvfarvede, og ikke bagom.

Derfor er du nødt til at flette de sølv-
farvede strimler mod højre ind i de 
guldfarvede i stedet for omvendt.

Du kan sagtens 
følge min opskrift 
alligevel - det er 
bare spejlvendt.
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Buk den røde strimmel ned over den hvide...

... klip den til, så den ikke går ud over kanten på den 
hvide...

... og buk den hvide ned over den røde.

Klip den hvide strimmel til, så den kan gå ned over den 
røde og stikkes ind under den næste røde - men så den 
ikke stikker ud forneden bagefter.

Stik den ind bag den røde.

Så skal den sidste røde strimmel flettes fast.

Sørg igen for, at den flugter med de andre røde.
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Buk den røde strimmel ned over den hvide...

... og klip den til.

Fold den hvide strimmel ned over den røde...

... klip den til...

... og stik den ned bag den næste røde strimmel.

Så er det første hjørne færdigt.

Saml de næste to sider, og fold 
videre på samme måde.

Fortsæt hele vejen rundt.
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Den færdige kurv.

Hvis du vil have 
skarpere hjørner, 
kan du give dem et 
tryk med fingrene.
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19: Hængestjerne af strimler

Du skal bruge:

12 stjernestrimler
Saks
Lim

Fold 12 stjernestrimler ud i deres fulde længde.

Læg 3 strimler ved siden af hinanden på bordet.

Flet 3 andre strimler ind i dem på tværs, så du har en 
firkant i midten. Sørg for, at alle enderne, der stikker ud 
fra det flettede, er lige lange.

Læg strimlerne, så der er en lille smule luft mellem hver 
strimmel.

Lim strimlerne sammen, så de ikke forskubber sig.
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Lav en magen til, så du har to.

Tag den yderste strimmel fra hvert sæt strimler og sæt 
den sammen med den yderste strimmel fra sættet ved 
siden af.

Lim dem sammen.

Gentag hele vejen rundt...

... på begge to.

Læg dem ovenpå hinanden og drej den ene en smule, så 
hver enkelt-strimmel går ud til en flip.

Vend den nederste, så “flipperne” vender opad, og den 
øverste så de vender nedad.

På den måde holder de hinanden på plads.

Hvis du har problemer med, at du hænger stjernen op, 
og flipperne falder ud til siderne, er det fordi, du har 
vendt flipperne udad i stedet for indad i dette trin.

Lim midterstykkerne sammen.
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Enkeltstrimlerne skal nu sættes fast på spidsen af hver 
flip.

Når strimlen kommer oppefra, skal den limes fast under 
flippen. Kommer den nedefra, skal den limes fast ovenpå 
flippen.

Klip det overskydende stykke af 
enkeltstrimlen.

Gem stykket...

... og brug det som skabelon til at klippe spidsen af de 
andre enkeltstrimler. På den måde er du sikker på, at de 
bliver lige lange.

Klip og lim fast hele vejen rundt.

Hvis du oplever, at stjernen hænger og dasker ud til sid-
erne i stedet for at være “oprejst”, er det fordi, flipperne 
bukker til den forkerte side.

De skal alle sammen bukke ind over stjernen.

Tag fat i hver flip...

... og vend strimlerne i siderne, så de peger den anden 
vej.

Problemer?
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Her er zoomet ind, så du bedre kan se 
det.

Når du har vendt alle flipperne, er stjernen meget mere 
stabil og “oprejst”.
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20: Hjerte af grene

Du skal bruge:

Grenstumper
Blomstersaks
Limpistol

Saml en masse grenstumper fra haven, skoven - eller blot 
fra villavejen.

(Personligt nåede jeg ikke længere end til villavejen, før 
jeg havde rigeligt grene - selvom jeg faktisk havde plan-
lagt at gå en lang tur i skoven efter dem.)

Dæk evt. bordet med bagepapir 
eller lignende for at beskytte det.

Læg nu grene op, så de former 
et hjerte. Prøv med forskellige 
størrelser og former, indtil du er 
tilfreds.

Sørg for, at du har et godt udvalg af lange og korte, 
buede og lige - og evt. fra forskellige træer, så du kan 
mikse.

Spred dem ud på et stykke plastic eller lignende og 
lad dem tørre indenfor natten over.

Her er noget, jeg normalt aldrig ville give mig i kast med, for der 
er ingen fast opskrift til at sørge for, at det bliver pænt.

Men det var faktisk overraskende nemt at lave pæne hjerter.    :o)
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Læg grene på kryds og tværs for at fylde hjertet ud.

Når du er tilfreds med hjertet, bruger du 
limpistolen til at lime grenene sammen, 
hvor de mødes.

Hvis du ikke er tilfreds, så rod grenene 
sammen og start forfra.

Eller endnu bedre: Gå ud og hent noget 
at drikke. Når du kommer tilbage, er 
øjnene ikke længere fokuseret på de små 
fejl, og du ser det store billede - og så er 
hjertet ofte meget pænere end før.

Det kan være lidt svært ikke at ødelægge formen på hjertet 
undervejs, så vær forsigtig, når du løfter en gren lidt for at 
lime, og vær opmærksom på løbende at rette det til, så det 
beholder formen.

Du skal ikke være bekymret over, at der kommer 
fine “hår” af lim over det hele, mens du arbejder.

De er ikke til at undgå, men heldigvis er de lige til at 
pille af bagefter.

Færdige hjerter.
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Pynt evt. med blade, bær eller andre ting, du finder under 
din jagt på grene.

... eller hæng det simpelthen 
op i et stykke gavebånd.
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21: Flettet hjerte 
af stjernestrimler

Du skal bruge:

4 stjernestrimler
Saks

Først skal vi bruge en almindelig base for en flettet 
stjerne.

Læg de fire strimler, så de “omfavner” hinanden. Gå i 
urets retning.

Lås fletningen ved at føre en strimmel fra hvert sæt ind 
over midten. Gå imod urets retning og før den sidste 
strimmel ind under den første for at låse.
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Nu skal vi have strimlerne væk fra to af siderne.

Så du fører først den ene røde strimmel op igennem 
lommen bag den hvide.

Så vender du bunden i vejret på det hele og gentager 
processen, så to af siderne ikke længere har strimler, 
der stikker ud.

Først den røde strimmel.

... og så den hvide.

Derefter fører du på samme måde den 
ene hvide strimmel op i lommen bag 
den røde, ligesom på billedet.
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Så er bunden af hjertet færdig.

Tag nu det venstre sæt strimler i venstre side, bøj dem 
ind foran sig selv og før dem ned gennem lommen i højre 
side.

Træk strimlerne igennem, indtil buen har den størrelse, 
du ønsker.

Vend nu bunden i vejret på det hele, så bagsiden ligger 
opad...

... og før strimlerne op gennem lommen som på billedet.
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Klip enderne af strimlerne, der hvor lommen slutter.

Tag nu de andre strimler på toppen, bøj dem forover og 
før dem ned i lommen lige ved siden af.

Træk i strimlerne, indtil buen på hjertet har samme stør-
relse som den anden bue.

Vend bunden i vejret på det hele og før strimlerne ind i 
lommen på den anden side.

Træk dem helt igennem og 
klip spidserne af.
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Gentag processen med strimlerne på den anden side.
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22: Stor papirstjerne

Du skal bruge:

Papir (6 stykker á f.eks. 10 x 10 cm)
Saks
Lim
Kuglepen / blyant
Lineal

Skær papir i kvadrater - f.eks. 10 x 10 cm.

Buk papiret på tværs og tegn streger langs 
kanterne med f.eks. 1,5 cm mellemrum.

Stregerne skal ikke gå helt sammen - eller 
du skal i hvert fald ikke klippe helt hen, hvor 
stregerne mødes. Efterlad omtrent 1 cm mel-
lemrum, så papiret stadig hænger sammen.

Klip efter stregerne.
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Fold papiret ud og læg det, så det sammenhængende 
stykke danner den lodrette akse.

Tag fat i de to inderste flapper, bøj dem opad og lim dem 
sammen.

Vend bunden i vejret på papiret.

Bøj de næste to flapper ind over midten og lim dem sam-
men.

Vend papiret på hovedet.

Gentag med de næste to flapper...
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... og vend papiret på hovedet.

Gentag med de sidste to strimler.

Lav seks styk.

Lim dem sammen tre og tre.

Lim til sidst de to halvdele 
sammen og sæt snor i.
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Du kan også hænge delene på 
juletræet eller i vinduet enkeltvis.
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23: Mosbeklædning

Du skal bruge:

Mos
Glas, dåser eller andet at beklæde
Sytråd
Saks

Denne juleide er meget nem, og du kan beklæde nærmest 
hvad som helst for at skabe julestemning.
Konservesglas, tomme dåser, plasticbøtter - ja, hvad som 
helst, der kan tåle fugten fra mosset.

Disse to sodavandsdåser kan f.eks. blive fine 
potteskjulere.

Vask dåserne og klip toppen af. Jeg har valgt at klippe 
dem af i to forskellige højder.

Tag et stykke mos. Hvis det er meget tykt, kan du hive 
lidt af rødderne bagved af, så det bliver lidt tyndere.

Du kan evt. også trække en smule i mosset fra alle 
sider; det ligger meget tæt fra naturens side, og det 
kan sagtens dække et lidt større areal, hvis du lige 
hiver lidt i det. 

Læg mos-stykket på dåsen.
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Tag en rulle sytråd og læg enden af tråden ovenpå mosset. 
Hold den fast med en finger.

Du skal ikke klippe et stykke tråd af - bare brug direkte fra 
rullen.

Før snoren et par gange rundt om dåsen og mosset.

Læg et nyt stykke mos på dåsen...

... og før snoren rundt om.

Fortsæt hele vejen rundt, til hele dåsen er dækket af mos.

Lad snoren gå rundt og rundt, til du synes, at det ser 
pænt ud.

Når du synes, at der er snor nok rundt om mosset, klipper 
du den over.

Før enden ind under et par snore, så 
den ikke hænger løst. Du behøver ikke 
binde knude - den skal bare ikke hænge 
frit.
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Der hænger for meget mos ned ved bunden til, at den kan 
stå stabilt.

Derfor skal du lige tage en saks og klippe 
mosset af langs kanten af bunden.

Så er potteskjuleren klar til at blive 
hjem for en plante.

Denne helt almindelige “makrel i tomat”-dåse 
bliver til en fin lysestage.

Vær forsigtig, når du tænder lyset 
i denne stage - hvis mosset går ind 
over kanten på dåsen, kan ilden få 
fat i det.
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24: Snekugle lysestage

Du skal bruge:

Vinglas, cognacglas eller lignende
Pap eller karton
Blyant
Saks
“Fyld” - og evt. kunstig sne

Denne juleide kan varieres i det uendelige. Jeg viser dig en snekugle med gaver og en 
natur-”udstilling” - men du kan lægge næsten hvad som helst i glasset, afhængigt af 
hvad du foretrækker. Synes du, at et vinglas er for højt, så er det super flot at bruge 
et cognacglas i stedet.

Find et pænt glas med stilk.

Stil det på hovedet på et stykke pap eller karton og tegn 
rundt om glasset.

Klip cirklen ud.
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Læg pynt på papcirklen og lim det fast.

Her har jeg klippe-klistret små kasser ud af 
stjernestrimler og pakket dem ind.

Hvis du vil, kan du blot placere glasset ovenpå din 
udstilling nu...

... eller du kan skaffe noget kunstig sne og fylde det i 
glasset.

Læg papiret på hovedet ovenpå glassets åbning...

... og hold godt fast, mens du vender det hele på hovedet.

Hvis glasset ikke skal bruges som glas 
igen, kan du lime papiret fast på kanten 
af glasset, inden du vender det på hove-
det.
Gør i så fald dig selv en tjeneste og 
vend glasset på hovedet for at tjekke, 
om du har en god mængde kunstig 
sne, inden du limer papiret fast. Det 
ser ikke ud af meget, når glasset står 
almindeligt, men det fylder en del, når 
du vender glasset om.
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Her har jeg samlet et par ting fra naturen 
og limet dem fast på papcirklen.
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Bonus: Glas med gran

Du skal bruge:

Glas
Gran
Flydende lim
Spraylim

Du får lige en bonus-juleide!

Den tæller ikke med i de 24, fordi den for det første kræver spraylim - hvilket kan 
være ret dyrt at anskaffe - og for det andet er den lidt drilsk at udføre (hvilket er 
meget tydeligt på billederne, men heldigvis ikke så tydeligt i virkeligheden).

Men jeg synes alligevel, at du skulle have den med.    ;o)

Smør flydende lim på et glas - konservesglas, lysestage 
eller hvad du ellers kunne tænke dig at dekorere.

Vent til det er tørt.
Pointen med limen er at give glasset 
en lidt nopret overflade. Hvis over-
fladen er helt glat, har spraylimen 
svært ved at holde fast.

Klip stykker af flad gran.
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Spray lim på bagsiden af granstykkerne og vent, til de 
føles klistrede, når du rører ved dem.
Det tager sikkert ca. 30 sekunder - men de er klistrede 
et stykke tid, så du skal ikke være bange for at være for 
langsom.

Placer granstykkerne omkring glasset og tryk let, så de 
sidder fast.

Lad limen tørre.

Det gør ikke noget, at grenene stikker ud forneden...

... dem klipper du af, når limen er tør.

Så er din lysestage klar.
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Du kan også sagtens bruge en stor lysestage til bloklys.

Stagen her buer ind forneden.

Så når limen er tør, og jeg klipper spidserne af, 
er lysestagen lidt tom at se på forneden.

Det klares med et rødt bånd.

Hvis du kan finde en lysestage, 
der ikke buer forneden, får du et 
pænere resultat.

Men når man kigger på den “live”, 
lægger man ikke mærke til, at 
grenene stikker lidt ud i bunden.    
;o)
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Jeg håber, at du får mange hyggelige timer 
med de jule-ideer, jeg har samlet her i bogen.

Hvis du har spørgsmål til jule-ideerne eller noget driller, 
er du meget velkommen til at skrive til mig på 

info@altomhobby.dk. Måske kan jeg hjælpe dig.   :o)

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
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