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Nu bæres lyset frem
stolt på din krone ...

Se tekst og tegninger på side 12 og billede på side 13.

Materialer: Rødt silkebånd (2 cm bredt). Hvidt, beige, 
gult, rødt, grønt og brunt karton. Højblankt karton med 
guld på begge sider. Glimmerlim i guld og rødt, f.eks. af 
mærket Pebeo Star. En tynd rød, sort og hvid tuschpen. 
En hæftemaskine og hobbylim. Synål og sytråd.

Luciaoptog på silkebånd

Luciabrud: Klip en hvid kjole (A). Klip og lim gult hår (B) 
bag på kjolen, som vist på tegningen. Klip og lim et 
ansigt (C) på forsiden af den runde top. Klip og lim et 
rødt bælte (D) på kjolen ved x-mærket. Klip og lim et par 
foldede hænder (E) på kjolen. Tegn øjne, næse og mund 
på ansigtet, eller klip delene i karton og lim dem på. Mal 
reflekser i øjnene med hvid tusch. Klip 2 grønne kranse 

(F). Lim dem på hver side af håret, som 
vist på tegningen side 12. Klip 4 røde lys 

(G). Lim skiftevis lysene på forsiden og 
bagsiden af kransen. Klip 4 lysskær (H) i høj-

blankt guldkarton og lim dem bag på lysene. Dekorer 
kjolekanten med guldglimmerlim, som vist på billedet. 
Anbring 4 små klatter glimmerlim på lysskærene som 
flammer. Lad glimmerlimen tørre natten over. 

Terner: Klip to terner med samme kjole, hår og ansigt, 
som beskrevet ovenfor. Klip et enkelt lysskær (I) og lim 
det på kjolen, lige under ansigtet. Klip og lim en grøn 

grangren (J) på kjolen, lige under lysskæret. Klip og 
lim et rødt lys (G) på grangrenen og lysskæret. Klip 

og lim hænderne (K) oven på grangrenen. Der skal 
ikke limes bælte på ternen. Dekorer kanten af kjolen 

samt håret og lav en lille flamme med guldglimmerlim. 
Klip 2 stjerner (L) og 1 stjerne (M) på side 12 i højblankt 
guldkarton. 

Montering: Se den lille tegning på side 12. Lim den sto-
re stjerne på den ene ende af et langt silkebånd (ca. 1 
meter). Lim dernæst Luciabruden, små stjerner og ter-
ner på båndet. Buk båndet om foroven, så der dannes 
en løkke. Hæft en 1/2 meter silkebånd fast “på tværs” 
med et par hæfteklammer. Bind en sløjfe, og hæng 
Lu ciaoptoget op på væggen eller i et vindue.
 
Mobile med Luciabrud og terner: Klip den store 
Lu cia brud på side 12 og to mindre terner på samme 
måde som før. Klip og lim to bånd (N + O) bag på kjolen. 
De korer med glimmerlim i rødt og guld på begge sider 
af modellen, som vist på billedet og tegningen. Lad det 
tør re helt på den ene side, før den anden side dekore-
res.
Bind ternerne på Luciabrudens kjole ved x-mærkerne. 
Bind en sytråd om flammerne (H) og hæng mobilen op.
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På loftet sidder nissen med sin 
julegrød ...
Tekst: 
Margrethe Munthe

 Se også billede på side 15.
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