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LAV DIN EGEN
SPRÆLLEMAND
– ELLER SPRÆLLEFAMILIE

Sprællenisser hører julen til! Lav din helt egen af et medlem af familien - eller lav af hele familien og
hæng dem op rundt omkring i hjemmet (det kan især børn få meget sjov ud af!).
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VALNØDDESKIB
MED FOTO-SEJL
-VERDENS MINDSTE OG SØDESTE FOTOSKIB!

Man kan næsten ikke andet end smelte, når man ser dette
miniatureskib med personligt foto på sejlet. Mine tanker flyver
mod Tommelise og barndommens fantastiske eventyrverdener.
Hjemme hos os har børnene begge lavet deres eget valnøddeskib med foto af sig selv – og de står faktisk fremme hele året
rundt, fordi jeg elsker den stemning, de giver.
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SÅDAN GØR DU
1. Knæk en valnød (eller nogle stykker, indtil du
har en pæn halv skal).
2. Brug tændstikker til masten: Skær eller knæk
svovlet af to tændstikker og mål hvor lange, de
skal være. Tændstik nr. 1 (masten) skal være
tændstikkens længde minus svovlet, og sidde
ca. en tredjedel bag i båden. Tændstik nr. 2. (den
der går vandret) skal have en længde, så den kan
limes på masten, mens den hviler på spidsen af
skibet og går lidt udover kanten. Skær dem nu til.
3. Lim (med limpistol) først masten (en tredjedel
bagerst i båden, midt mellem højre og venstre).
Når den sidder fast, limer du tændstik nr. to fast
på masten og sætter også en klat lim der, hvor
den hviler på spidsen af båden.
4. Print nu et lille sødt foto og klip det med svaj,
så det ligner et sejl med vind i (lav evt. en skabelon i papir først, som du kan klippe efter, så du
ikke skal printe flere gange).
5. Lim fotoet fast på masten og lav selv et lille flag
(mal på begge sider af flaget), som du kan lime på
helt oppe på toppen af masten, hvor svovlet sad.
Du har nu en magisk valnøddebåd, som du vil
glædes over i mange år – eller som du kan glæde
andre med!
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POP-UP
JULEKORT

– SOM MAN ALDRIG VIL SMIDE UD
Julekort er en ting, der bare aldrig må forsvinde! For hvor fantastisk er det ikke at åbne postkassen
og finde et personligt julekort med en kærlig hilsen indeni? Disse pop-up julekort er super søde og
ret nemme at lave. Og så bliver de med garanti gemt af modtageren og taget frem år efter år!

TIP
DET ER FAKTISK BÅDE
NEMMEST OG BILLIGST AT
FÅ PRINTET BILLEDER I NETBUTIKKER, DA FARVEPATRONER ER
RIGTIG DYRE, OG PRINTERE
TIT DRILLER.
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SUPER FINT POP-UP JULEKORT
SÅDAN GØR DU
1. Print et fotografi på fotopapir (eller bestil et print), hvor motivet er et landskab, en strand eller lignende, men
uden personer på. Dette billede skal være baggrunden og behøver derfor ikke være specielt julet.
2. Fold nu billedet på midten, så folden går vandret gennem motivet.
3. Klip nu to små klip midt på folden (som på foto). Hvert klip skal være ca. 1 cm dybt og sidde med ca. 1 cm
mellemrum. Åbn billedet og buk det lille stykke mellem de to klip den modsatte vej (udad) og luk kortet igen.
4. Find og print nu et foto af en juleperson (fx en julemand, en engel eller lignende) og klip personen ud.
5. Lim figuren/personen på bukket, der går udad.
6. Slut af med at lime et stykke pap på bagsiden for at få et lækkert og ensartet finish.
Dit julekort er nu færdigt og klar til en kærlig hilsen.
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DECOUPAGE PÅ
BAKKE
– SMUK OG BRUGBAR

De fleste familier bruger serveringsbakker, men ofte kan det være svært at finde en, der lige passer
ind i den stil, man ønsker. Derfor er det jo oplagt at lave en selv! En smuk bakke du både kan bruge
til pynt og i praksis, for decoupagen er holdbar og vandafvisende.

SÅDAN GØR DU
1. Find en gammel bakke eller køb en ny til formålet.
2. Udvælg billeder, avisudklip, tegninger mv. – gå fx efter at have en rød tråd i enten farvevalg eller stil, så bliver
udtrykket mere gennemført.
3. Køb decoupagelim og mal det på bakkens bund og sider.
4. Lad limen tørre lidt og læg så billeder og udklip, som du ønsker det.
5. Pensl derefter, med samme lim (der også fungerer som en lak), oven på billeder/udklip. Gentag et par gange, så
der kommer et tykt lag lak. Når limen er tør, er bakken klar til brug.
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