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Sjov e idéer
           for hele      familien     

Denne bog er dedikeret til alle skønne børn 
og i særdeleshed til min datter for hendes 

evige inspiration, glade sind og livsboblende 
væsen.



6

Indhold
Om Melike s. 8
Forord s. 9

Idéer hele året s. 11
Armbånd s. 12
Konservesglas s. 14
Vaser s. 16
Lygter s. 18
Bøtter s. 20
Vindmøller s. 22
Fiskedam s. 28
Taske s. 32
Maske s. 34
Smykker s. 36
Ler s. 40
Blyantsholdere s. 46
Blomsterarmbånd s. 50
Filttaske s. 52
Filthalstørklæde s. 54
Filtpude s. 56
Teaterdukker s. 58

Dukketeater s. 64
Smykker med glassten s. 66
Drømmefanger s. 70
Blomster af stof s. 72
Kryds og bolle s. 78
Bordpynt s. 80
Pompon-edderkop s. 88
Silk clay s. 90 
Dæk med blomster s. 98
Prinsessepynt s. 102
Ridder s. 104
Mælkekartoner s. 116
Hårelastikker s.128
Pynt med blomster s. 130
Kager s. 134
Bælte af silkebånd s. 136
Fastelavn s. 138
Strandfund s. 142
Hyacintvaser s. 150
Flagermus s. 152
Pynt dig - filtblomster s. 154



7

Smykker af ler s. 158
Collage s. 162
Bøger s. 164
Æsker s. 166
Insekter af ler s. 168
Mal på trækasser s. 172
Penalhus af filt s. 174
Indianer s. 178
Styropor-edderkop s. 180
Bælter s. 182
Pude s. 186
Mobiltaske s. 188
Runde æsker s. 190

Idéer til påske s. 193
Papæg s. 194
Styropor-æg s. 204
Påskebordet s. 208
Påskeklip s 212
Kartonæg s. 222
Marcipanæg s. 224 

Idéer til Halloween s. 227
Uhyggelige klip s. 228
Vampyr s. 242
Insekter s. 246 

Idéer til jul s. 251
Juleklip s. 252
Julekort s. 258
Jul af naturmaterialer s. 264
Julekranse s. 266
Julepynt af naturen s. 270 
Julekugler s. 276 
Advent s. 280
Adventslys i vaser s. 282
Juleperlerier s. 284
Julegaver s. 288
Filtjulerier s. 294
Marcipanfigurer s. 298
Nissepige s. 300
Julepynt af ler s. 302
Materialehenvisning s. 307



8

om Melike
Melike Fürstenberg er uddannet 
designer fra Danmarks Design-
skole og mor til Emilie. 

Melike har gennem ti år arbejdet 
med hobbyidéer både i form af 
artikler for danske ugeblade med 
forskellige kreative idéer, livs-
stilsartikler om børnefamilien til 
MAMA og ikke mindst med hen-
des kreative værksteder, som er 
blevet holdt rundt omkring i hele 
Danmark. Gennem fire år har hun 
afholdt mere end 250 værksteder 
for mere end 40.000 deltagere.

I dag har hun sit eget forlag, hvor 
hun udgiver kreative bøger til 
danske børnefamilier. 
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Forord 
Da jeg blev mor for 10 år siden, ændrede mit liv 
sig, som det gør for alle nybagte forældre. For mit 
vedkommende blev al min kreativitet fra da af drejet 
hen i børnenes verden. 

Efter mange år med kunst og design blev det nu 
til leg og nærvær med min datter. Gennem hende 
fik jeg igen indsigt i barndommens kreative univers 
og begyndte at skabe ting til hendes og vores liv. 
Siden da er børnefamilie-livet blevet en naturlig del 
af mit liv, og det blev helt naturligt min levevej.

Denne bog er et glimt fra vores verden og fra alle 
mine kreative værksteder, hvor jeg har arbejdet 
sammen med andre skønne børn og deres familier. 

Jeg håber hermed at inspirere jer til at dykke ned i 
ungernes kreative verden og skabe sammen med 
dem.
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Armbånd 
Piger i alle aldre elsker at lave 
fine armbånd. Alle kan være 
med til at producere dem, da 
de er supernemme at lave og 
bliver rigtig flotte.

Du skal bruge:
Filtblomster
Broderede bånd
Trykknapper
Nål, tråd og saks

Sådan gør du:
Mål båndende af på din arm. 
Klip dem til. Sy nu blomsten 
godt fast på midten af båndet. 
Sy derefter trykknapper på i 
hver ende af båndet. Husk at 
måle efter, så du er sikker på, 
at armbåndet kommer til at 
sidde rigtigt.
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Konservesglas
Konservesglas er også en skøn ting at genbruge. 
Glassene er idéelle at bruge som vaser, lygter, og til små-
opbevaring.  Ligesom mælkekartoner bruger vi også rigtig 
mange konservesglas. Glas genbruges i dag, men alligevel 
synes jeg, at den gamle klassiker med at genbruge dem i 
vores dagligdag, fortjener at blive genopdaget og få nyt liv. 

Igen er det et spørgsmål om at gøre disse velkendte og gamle 
idéer tidstypiske og trendy. Det kan gøres meget let. Enhver 
fra 4 år og opefter kan være med og kreere de dejligste ting.

Du kan vælge at lave dem helt enkle med dine rester af 
f.eks. en gammel voksdug. Du skal kun bruge små stykker, 
så selvom dugen er slidt og plettet, kan man altid finde et fint 
lille stykke, som kan bruges. Eller du kan gøre det en smule, 
og det er virkelig kun en smule, mere avanceret ved at bruge 
kageservietter, silkepapir og dekorere med det tingeltang, du 
har liggende.

Jeg håber, at du vil få lyst til at se mulighederne i det tomme 
pesto- eller syltetøjsglas, og springe ud i at gøre dem til fine 
brugsting til dit hjem
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Vaser
Du skal bruge:
Konservesglas
Voksdug
Bånd
Limstift

Sådan gør du: 
Mål op hvor højt du synes, voks-
dugsstykket skal være. Det er 
vigtigt, at du kun limer voksdug på 
glasset dér, hvor det er helt fladt, 
ellers kommer det ikke til at sidde 
godt eller se pænt ud.

Tegn målene op på bagsiden af 
voksdugen. Klip ud. Kom godt 
med lim på glasset, der hvor 
voksdugen skal sidde. Husk at 
kanterne skal sidde godt fast, så 
kom godt med lim på. Du kan altid 
tørre overskydende lim af med en 
klud bagefter. Blot skal du gøre 
det, inden limen tørrer op.

Find et fint bånd af pailetter. Lim 
det på oppe i kanten.
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Lygter
Du skal bruge:
Konservesglas
Kageservietter
Selvklæbende papirbånd
Silkepapir
Tørrede blomster
Blomsterbånd
Limstift og ståltråd

Sådan gør du: 
Start med at vaske glassene grundigt. Leg med 
papirbånd og kageservietterne. Prøv dig frem ved 
at holde det op på glasset og se, hvad du synes 
er pænt. Papirbåndet klæber fast af sig selv. 
Kageservietten skal limes fast. Put lim på glasset 
dér, hvor det skal sidde og sæt kageservietterne 
godt fast. Lim evt. også en fin lille presset blomst 
på. Det skal gøres meget forsigtigt. Kom limen på 
selve glasset, ikke på blomsten, for så går den i 
stykker.

Du kan også dekorere glasset med farvet silke-
papir, hvis du ønsker et smukt farveskær. Mål 
glassets højde op. Klip silkepapiret i samme stør-
relse. Kom lim på glasset og sæt forsigtigt silke-
papiret fast. Lim til slut bånd på og vikl ståltråd 
rundt til at holde det i.
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Bøtter
Du skal bruge:
Konservesglas
Dekorativt papir 
Papir og pailletbånd
Limstift 

Sådan gør du: 
Det er så nemt at lave disse beholdere, og 
de kan bruges til alverdens ting. Både på 
skrivebordet, til værkstedet samt til 
opbevaring af små dimser på bade- og 
børneværelserne.

Vask glassene og tør dem godt. Tag mål på 
glassets flade stykke, så du ved, hvor højt 
papiret skal være. Mål omkreds af glas-
set og tegn disse mål af på bagsiden af 
dekorationspapiret. Klip det ud. Kom godt 
med lim på glasset og sæt papirstrimlen 
fast. Mål omkredsen op med de forskellige 
bånd, som du vil bruge. Klip dem til. Kom 
lim bag på båndet ved at køre strimlen over 
limstiften. Sæt dem fast øverst og nederst 
på papirstrimlen.

Hvis du synes, at lågene er grimme, kan du 
male dem med helt almindelig hobbylak.
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Vindmøller
På de næste sider vil jeg vise dig, hvor nemt det 
er at lave søde blomstervindmøller. Jeg har lavet 
tre forskellige blomstermotiver, som du kan vælge 
imellem eller du kan lave dem alle sammen. Hvis 
du vil have, at de skal være lidt større, kan du 
kopiere dem op. Alle kan være med, de tager ikke 
ret lang tid at lave, og de er virkelig flotte, når de 
drejer rundt i vinden.

Du skal bruge:
Kraftigt karton med motiver på
Perler og kraftigt ståltråd
Limstift og saks
Grillspyd eller blomsterpinde

Sådan gør du: 
Tegn en af blomsterskabelonerne af på et stykke 
karton. Klip ud. Lav hul i midten af blomsten. Klip 
et stykke ståltråd på 50 cm. Kom 6 mellemstore 
perler på tråden og buk den på midten, så per-
lerne falder herned. Vikl ståltrådsenderne rundt 
om hinanden. Før enderne gennem hullet midt i 
blomsten, så perlerne sidder foran. Vikl ståltråden 
på bagsiden rundt om grillspyddet, så det sidder 
rigtig godt fast.
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Fiskedam 
Børn kan få timer til at gå med en fiskestang og 
et par fisk. Også selvom fiskene er af mosgummi. 
Når man har lavet alle fiskene, og hvad man ellers 
kan få på krogen, kan man evt. putte dem ned i en 
kasse og lege, at det er søen.

Du skal bruge:
Mosgummi
Magneter
Knapper, som passer i størrelsen til magneterne
Minispejle
Snor
Blomsterpinde
Saks
Flydende lim
 
Sådan gør du: 
Tegn de forskellige skabeloner af på mosgum-
mien. Klip dem ud. Lim minispejle på fiskene 
som øjne. Lim magneter på alle motiverne.Klip et 
stykke kraftigt snor og tråd det igennem hullerne 
på knappen. Bind enderne fast på snoren.

Lim en magnet på bagsiden af knappen og lad 
den tørre godt. Nu har du en fiskestang til at fiske 
med. Lav lige så mange, som du har brug for på 
samme måde.28
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Taske
Hvem kan ikke altid bruge en fin taske til 
stranden eller til opbevaring af små ting på 
badeværelset? En god idé er at lave dem i 
voksdug, så de kan tåle vand. Voksdug er et 
dejligt, nemt materiale at sy i, og du får hurtigt 
lavet mange fine tasker.

Du skal bruge:
Voksdug
Tråd, nål og saks

Sådan gør du: 
Du kan lave taskerne i alle størrelser, alt efter 
hvad du skal bruge tasken til. Målene, jeg 
foreslår her, er blot ét eksempel.

Klip et stykke voksdug i 80 x 32 cm. Fold det 
på midten, ret mod ret. Sy nu siderne sam-
men. Vend vrangen ud af tasken.
Mål af hvor lang hanken skal være og klip det 
ca. 5 cm bredt. Sy enderne af hanken fast på 
siderne af tasken.

Så er tasken klar.
32
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Maske
Hvorfor ikke lave en sød lille 
maske selv i stedet for at købe 
den? Det er let, den bliver en-
kel og kær, og børnene elsker 
dem.

Du skal bruge:
Karton med dyremotiv
Elastiksnor
Saks

Sådan gør du: 
Tegn masken af på kartonet. 
Klip ud. Mål op hvor lang ela-
stisksnoren skal være ved at 
måle på barnets hoved. Læg 4 
cm til, til at binde dem fast. Lav 
hul i masken til snoren og tråd 
den igennem. Bind godt fast.
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Smykker 
Piger, store som små, holder meget af at 
lave fine ting at smykke sig med. Armbånd 
behøver ikke laves af perler, men kan 
laves af fine bånd, smukke sten og nitter. 
Så ligner de straks nogle, man har købt i 
en forretning.

Du skal bruge:
Forskellige slags bånd, fx siksakbånd, 
velourbånd og brede kantebånd
Forskellige store perler, smykkesten, og 
nitter
Trykknapper
Saks, nål og tråd

Sådan gør du: 
Mål rundt om håndleddet, hvor langt 
båndet skal være. Sy perle, sten eller nitte 
godt fast midt på båndet. Sy trykknapper 
på i enderne.
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Ler
Børn har nyder at putte deres hæn-
der ned i lerets bløde konsistens, 
men ofte har det været lidt besvær-
ligt at lave derhjemme, da man skal 
have leret glaseret og brændt. Nu er 
der heldigvis kommet selvhærdende 
ler, som har gjort det rigtig nemt at 
være kreativ med ler i sit eget hjem. 
Selvhærdende ler tørrer helt i løbet 
af et par dage og kan endda tåle at 
blive tabt på gulvet, uden af det går 
i stykker. 

I stedet for glasur, maler man leret 
med hobbymaling. Man kan både 
male på leret, mens det er vådt, og 
når det er helt tørt, alt efter tempera-
ment.

Til idéerne her har jeg brugt udstiks-
forme med dyremotiver. Man kan 
få rigtig mange forskellige udstiks-
forme, så du kan selv vælge dine 
motiver.
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Du skal bruge:
Hvidt selvhærdende ler
Hobbymaling
Kagerulle
Pensel
Paptallerken, papir eller bagepapir

Sådan gør du: 
Tag en stor klump ler og rul det ca. 1 cm 
tykt. Stik motiverne ud med udstiksfor-
me. Tyk dem forsigtigt ud af formene og 
læg dem på et stykke karton, en paptal-
lerken eller på et stykke bagepapir på en 
bageplade. 

Tag lidt vand på dine fingre og glat 
kanterne ud, så de ikke er så skarpe. Du 
kan også slibe dem fint, når leret er helt 
tørt med fint sandpapir. Så får de nogle 
bløde kanter og et meget færdigt udtryk.

Du kan vælge at dekorere dem med 
maling allerede nu, eller du kan vente, til 
leret er tørt om et døgns tid. Hvis du skal 
male mange fine detaljer, er det nem-
mest når leret er helt tørt.
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Blyantsholdere
Blyantsholdere er en meget klassisk ting at lave, 
men de kan sagtes bruges til andre ting end 
blyanter, f.eks. kan du bruge dem til dine syting. 
Gå på jagt efter noget smukt gave- og dekorati-
onspapir og tryl hurtigt nogle fine æsker frem, som 
også kan pynte på dit sy- eller skrivebord.

Du skal bruge:
Blyantsæsker
Dekorations- eller gavepapir
Forskellige bånd
Perler og filtblomster
Limstift og saks

Sådan gør du:  
Mål højde og omkreds af æskerne. Tegn dem op 
på papiret og læg én cm til i hver ende af højden, 
så du har til ombuk. Klip ud. Lim godt med limstift 
på æskerne og sæt papiret fast.  Dekorer nu med 
perler, bånd og filtblomster. 
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Armbånd 
med blomster 
Disse armbånd har været en rigtig 
stor succes på mine værksteder. 
Pigerne nyder at lave dem og at 
gå rundt og pynte sig med dem.

Du skal bruge:
Velour- og silkebånd
Perler, pailletter og nitter
Filtblomster
Trykknapper
Saks, nål og tråd

Sådan gør du:  
Mål rundt om håndleddet hvor 
langt båndet skal være. 
Sy blomster, perler, pailletter eller 
nitte godt fast, midt på båndet. Sy 
trykknapper på i enderne.
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Filttaske
Filt er et let materiale at arbejde i og giver 
desuden tingene et eksklusivt udtryk. På de 
næste sider, vil jeg give forslag til nemme 
ting, du hurtigt kan lave af filt.

Du skal bruge:
Kraftigt filt
Blonde- og velourbånd
Små perler
Nål, tråd og saks

Sådan gør du:  
Klip et stykke filt i målene 50 x 25 cm. Fold 
det på langs så målene bliver 25 x 25 cm. Sy 
brodér- og velourbånd på foran. Sy bagefter 
siderne sammen. Vend vrangen ud og sy et 
stykke velourbånd fast som hank. Til slut kan 
du, i hånden, sy små perler på tasken som 
dekoration.



53



54

Filthalstørklæde
Et halstørklæde i filt er både lækkert og 
varmt, og du kan lave det på 10 minutter. 

Du skal bruge: 
Kraftigt filt
Filtblomster
Nål, tråd og saks

Sådan gør du:  
Køb noget filt i en farve, som passer til 
din frakke. Tegn målene 30 x 140 cm op 
på et stykke filt. Klip det ud i ”bølger” hele 
vejen rundt, i stedet for et lige klip.  

Sy to filtblomster på i hver ende af 
tørklædet.
ræg ve
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Filtpude
Giv dine julegaver et personl
Puder af filt bringer varme ind 
i dit hjem om vinteren, og de 
er dejlige at se på.

Du skal bruge:
Kraftigt filt
Filtblomster
Slebne glasperler
Nål, tråd og saks

Sådan gør du:  
Klip et stykke filt i målene 62 
x 82. Fold filten på midten så 
målene bliver 62 X 41 cm.  
Sy filtblomster og perler på 
forsidestykket. Sy bagefter 
de to korte sider sammen, ret 
mod ret. Sy de lange styk-
ker (bunden af puden) halvt 
sammen. Vend ret-siden ud af 
puden. Fyld monteringspude 
eller pudevår ind i puden. Sy 
det sidste stykke af åbningen 
sammen i hånden. 
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Teaterdukker
Teaterdukkerne var et kæmpe hit på mine kreative værksteder. Store og små 
elskede at fabulere med disse sjove væsner, som dukker frem, når kreativiteten 
får frit løb.  Alt, hvad du behøver, er at kigge i dine skabe og skuffer efter strømper, 
handsker og grydeskeer.

Hvem kender ikke det med, at man pludselig har en skuffe fuld af enlige strømper 
og handsker? Eller at grydeskeen er blevet brændt lidt i spidsen, og man egentlig 
vil smide den ud. I stedet er det en god idé at samle dem samme og gemme dem 
til en dag, hvor regnen øser ned udenfor, og I har lyst til at være kreative. 

Til at pynte dukkerne kan du bruge alle slags stofrester, både fra gamle duge, 
viskestykker osv. Det eneste du behøver at købe, er øjne, perler og garn, hvis du 
ikke har det liggende derhjemme. På de næste sider, viser jeg både mine egne 
forslag og et par billeder fra mine værksteder, hvor du kan se, hvilke flotte duk-
ker børnene på mine værksteder fik ud af lidt strømper, grydeskeer, garn, stof og 
perler. 

Du skal bruge: 
Handsker, strømper og grydeskeer
Bånd, garn og stof 
Øjne og vat
Pinde eller grillspyd
Pailletter
Stofblomster
Flydende lim
Saks
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Strømpedukker
Start med at komme vat i handsken eller strøm-
pen. Rul et stort stykke vat rundt om den ene 
halvdel af pinden. Træk nu strømpen eller hand-
sken ned over vattet, mens du holder rigtig godt 
fast i pinden. 
Bind handsken eller strømpen fast til pinden, 
dér hvor vattet stopper, med et stykke garn eller 
kraftigt stofbånd.
Lav hår af garn eller filt. Lim det godt fast med en 
stor klat lim. Lad det tørre lidt, inden du arbejder 
videre.
Nu kan du lime øjne, mund og næse på. Du kan 
lave en kjole af et stykke stof og binde det fast. 
Du kan lave et tørklæde til håret, et hårbånd, en 
sløjfe, en hat eller hvad, du nu synes. Du kan 
også lave fletninger, rottehale eller skæg. Kort 
sagt, kan du pynte lige, som du vil, og alt efter 
hvilke materialer du har.

I stedet for en dukke, kan du forme strømpen til 
en hest og handsken kan du lave om til en 
edderkop.

Dukker af grydeskeer
Klip garn af i den længde, du ønsker håret skal 
have. Kom en stor klat lim på toppen af grydeske-
en og lidt ned over siden og bagpå. Sæt garnet 
fast i limen og lad det tørre. Lim evt. stofblomster 
på som hårpynt. Lim øjne og mund på. Klip kjoler 
af stof og bind det fast til skeen med garn. 
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Dukketeater
Giv dine julegaver et personl
Det er oplagt at lave et fint dukketeater til sine 
nye teaterdukker, og det kan du lave meget 
nemt af gamle papkasser, gavepapir og 
stofrester.

Du skal bruge:
En stor papkasse
Gavepapir
Stofrester
Bånd af papir og silke
Skalpel, saks, lim og gaffatape

Sådan gør du:  
Skær den ene side af kassen, gerne dér hvor 
åbningen har været. Lav et firkantet hul i den 
modsatte side (bunden). 
Beklæd æsken med fint gavepapir både 
foran, på siderne, på toppen og indeni. Klip 
to stykker stof til gardiner. Mål af hvor lange 
og brede de skal være ved at måle teaterets 
åbning. Sæt gardinerne godt fast med 
gaffatape og bind dem med silkebånd. Deko-
rer evt. fronten med fint bånd af papir, paillet-
ter eller lignende.
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Smykker med glassten
Jeg er vild med disse smukke slebne glassten! De er så 
fine og taknemmelige at arbejde med, da de i sig selv er 
så flotte, så man faktisk blot behøver at komme dem på en 
elastisksnor, for at få et smukt armbånd eller halskæde.

Du skal bruge:
Slebne glassten-perler
Elastiksnor
Lædersnor
Saks

Sådan gør du:  
Du kan enten vælge at lave armbåndet eller halskæden 
helt almindeligt ved at komme dem på en elastiksnor og 
så binde en knude. Eller du kan komme stenene på en 
lædersnor med mellemrum mellem hver sten. Hvis du væl-
ger det sidste, skal du huske at tage dobbelt så lang snor, 
som den ønskede længde af den færdige halskæde, da du 
bruger meget ekstra længde, når du binder knuder. Bind 
en knude 10 cm fra den ene ende af lædersnoren. Kom en 
perle på snoren og før den hele vejen op til knuden. Bind 
nu en knude på den anden side af stenen. Lav et lille mel-
lemrum før du binder en ny knude efterfulgt af en sten og 
endnu en knude. Sådan fortsættes hele vejen rundt.
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Drømmefanger
Alle børn kender til at være bange for at sove, fordi de kommer til at 
tænke på spøgelser eller onde drømme. Hvis man laver sin helt per-
sonlige drømmefanger, kan man lave den, så den helt præcist fanger 
det, man ønsker, og man kan sætte ting på, så man føler sig beskyttet 
om natten.

Du skal bruge:
Kraftig ståltråd eller en jernring
Tynd ståltråd
Stofbånd
Perler
Kraftigt snor
Glansbilleder eller andre motiver, du vil sætte på drømmefangeren
Saks

Sådan gør du:
Form ståltråden som en cirkel og bind en knude i enderne. Vikl stof-
bånd hele vejen rundt om tråden/drømmefangeren. Bind enderne godt 
sammen og lav en løkke til ophæng. Bind nu kraftig snor rundt på 
kryds og tværs omkring cirklen. Bind godt fast til slut.
Sæt perler eller glansbilleder på små stykker tynd ståltråd. Sæt dem 
godt fast i “nettet” på drømmefangeren. 
Klip to stykker tynd ståltråd i 15 cm længde. Kom perler på de 10 cm. 
Klip et stykke 20 cm langt. Kom perler på de 15 cm. Bind nu de tre 
stykker godt fast forneden på drømmefangeren.
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Blomster af stof
Disse blomster af stof og hjerter er rigtig søde som dekoration på festbor-
det, men kan også sagtens laves til pynt derhjemme i vindueskarmen.

Du skal bruge:
Stofrester
Træperler med stort hul
Grønt silkepapir
Grillspyd
Garn
Karton med dekoration/mønster
Ståltråd
Lim og saks

Sådan gør du - stofblomster
Klip to cirkler ved hjælp af skabelonerne i to forskellige stykker stof. Lav et 
hul i midten af hver cirkel. Sæt grillspyddets spids gennem dem. Kom lim 
på spidsen og sæt tre perler henover. Pres stofcirklerne op mod perlerne 
og fold dem opad mens du vikler ståltråd omkring stoffet ind mod grillspyd-
det. Klip silkepapir i grillspyddets længde. Vikl det rundt om spyddet og 
bind det fast med ståltråd.

Sådan gør du - hjerteblomster
Tegn to hjerter af på et stykke mønstret karton. Klip ud. Kom lim på bag-
siden af hvert hjerte. Læg et grillspyd mellem de to hjerter, når det limes 
sammen. Vikl lidt grønt silkepapir rundt som blade. Vikl garn rundt om 
spyddet op til silkepapiret.
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Cirkler i to størrelser
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Hjerter i to størrelser
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Kryds og bolle
Et hurtigt spil kryds og bolle kan man altid 
få lyst til, og det kan spilles sammen med 
helt små børn. Har I ikke et derhjemme, 
får I her en idé til at lave et fint lille et.

Du skal bruge:
Låget fra en æske eller et stykke kraftigt 
karton
6 gamle brikker fra et billelotteri
Dekorationspapir
Pailletbånd (andet bånd kan også bruges)
Minispejl
Limstift og flydende lim

Sådan gør du: 
Beklæd låget eller det kraftige karton med 
noget fint dekorationspapir. Lim bånd på, 
så det danner små firkanter. Mål først op 
med en blyant og lineal, så firkanterne 
bliver lige store. 
Lim dekorationspapir på brikkerne. Tre 
stk. i ét mønster og de tre andre i et andet 
mønster. 
Lav krys med båndet og boller med et 
minispejl. Hvis du har lavet bunden af et 
låg, kan du, når spillet er slut, vende det 
om og lægge brikkerne i det.
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Bordpynt 
Der skal ikke så meget til for at lave lidt fint pynt, som 
får festbordet til at stråle og se endnu mere indbyden-
de og festligt ud.

Du skal bruge: 
Hvidt karton
Dekorations- eller gavepapir
Store pailletter
Plastperler
Snor
Limstift, flydende lim og saks

Sådan gør du: 
Tag et stykke hvidt karton og kom lim med en limstift 
på den ene side. Lim dekorationspapir fast. Gør det 
samme på den anden side af kartonet. Tegn nu moti-
vet, eksempelvis en fugl, af og klip ud. Dekorér med 
pailletter og perler. Sæt fuglen fast på et sugerør med 
et stykke tape. Lav hul i den anden fugl og før en snor 
igennem. Kom evt. pailletter og perler på snoren. Bind 
enderne sammen.
Lim to blomster sammen på midten. Dekorer med pail-
letter og perler.
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Pompon-edderkop
Du skal bruge:
Store og små pomponer
Kraftige piberensere
Flydende lim
En tang

Sådan gør du: 
Klip piberenserne i 3 lige lange stykker. De skal 
være cirka 12 cm lange.
Tag en stor pompon som skal være kroppen. 
Før nu piberenserne gennem kroppen på den 
side, som skal vende nedad, ligesom når du 
syr. Form benene, så de ligner edderkoppeben.
Tag en pompon som er lidt mindre end kroppen. 
Den skal være hovedet. Kom en stor klat lim på 
den ende, som skal sidde fast mod kroppen. 
Sæt den fast og hold dem sammenpresset et 
par minutter. Lim til slut to bittesmå pomponer 
på som øjne.
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Silk clay
Silk clay er en fantastisk materiale! Det er så 
nemt at arbejde med og giver et helt specielt 
resultat. Silk clay føles lidt som modellervoks, blot 
er det glattere og nemmere at arbejde med. Det 
klister ret let sammen, og det er derfor nemt at 
lave f.eks. øjne, ben eller hale til dyr. De skal blot 
sættes på med et lille tryk og så sidder de fast.

Silk clay egner sig kun til små emner. Du kan ikke 
lave store ting af det, da det så falder sammen. 
Når det har stået til tørre et døgns tid, får det en 
sjov, gummiagtigt konsistens og er derfor super til 
at lege med og kan holde til alt.

Silk clay egner sig fantastisk til at lave små dyr, 
insekter og figurer af. Har du børn, som elsker 
at lege med Sylvanians, smølfer o. lign, kan I let 
lave flere familiemedlemmer til dem af silk clay.

Umiddelbart tror man, at det er svært at frem-
stille disse søde figurer, men prøv det, for det er 
simpelthen så let og skønt et materiale at arbejde 
i. Det fås i mange forskellige farver.
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Dæk med
friske blomster
Man behøver faktisk ikke en stor 
buket blomster til at pynte bordet med. 
Oftest kan bare en enkelt blomst virke 
mere kraftigt og intenst til borddæk-
ning. Knæk stilken af og sæt blomsten 
på et stykke ståltråd og vil den rundt 
om et lys, eller find et smukt fad, som 
du lægger den i, sammen med nogle 
fine perler og lidt vand.

Du kan også tage nogle små fyrfads 
lysestager, sætte dem på et stort, 
smukt fad, komme vand og blomster 
i, og lade en enkelt stå med et lys. 
Det er meget enkelt og smukt på en 
delikat måde.
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Prinsessepynt
Du skal bruge:
Store pomponer
Perler i forskellige størrelser
Elastiksnor- og bånd
Bånd
Stor nål og tråd

Sådan gør du - hårbånd: 
Mål af hvor langt båndet skal være ved at 
prøve det rundt om barnets hoved.  Find 
midtpunktet og sy her en stor pompon fast 
sammen med et par perler. Sy bagefter 
små perler på båndet, på hver side af 
pomponen.

Sådan gør du - halskæde: 
Klip et stykke elastiksnor og sæt en stor nål 
på. Sy nu skiftevis en pompon og en perle 
på hele vejen rundt. Bind til slut en knude.

Sådan gør du - fingerring: 
Klip et stykke elastikbånd på ca. 10 cm. 
Sy en pompon med en perle i toppen på i 
midten af båndet. Bind til slut en knude og 
klip de overskydende ender af.
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Ridderkappe
Alle børn skal på et tidspunkt i deres liv prøve at være ridder, 
både drenge og piger. Hvis du laver ridderudstyr i filt, får du et 
meget eksklusivt og ridderligt look. Ridderkappen har jeg lavet 
af en fleeceplaid fra IKEA. Det tog mig kun et kvarter at lave 
den, og den har været brugt i flere år af mange børn.

Du skal bruge:
Plaid af fleece
Symaskine
Tråd
Stempel med riddermotiv
Stofmaling
Saks

Sådan gør du: 
Læg plaiden dobbelt sammen på den lange led. Se på 
tegningen på de næste sider. Klip stoffet ud som vist på tegnin-
gen. Vil du have helt præcise mål, kan du bede barnet lægge 
sig på stoffet, og så tegne op omkring det.
Klip et hul til hovedet (tag mål efter barnet) og sy siderne 
sammen. Klip strimler ved ærmerne og forneden. Har du ekstra 
stof, kan du, som jeg har gjort på billedet, lave ekstra stykker 
med strimler på ærmerne højere oppe, men det er ikke 
nødvendigt. Kom stofmaling på stemplet og tryk motivet foran 
på kappen. Lad det tørre godt og stryg forsigtigt ved lav varme 
på bagsiden.



105



106

Ridderorden
Du skal bruge:
Kraftig filt
Kageserviet
Minispejl
Velourbånd
Lim, tråd, nål og symaskine
Saks

Sådan gør du: 
Tegn de to stjerneskabeloner 
af og tegn op på to forskellige 
farver filt. Klip ud og sy den lille 
stjerne fast på den store. Lim 
et minispejl fast i midten. Klip 
et langt stykke velourbånd, mål 
at det passer om halsen på et 
barn, og sy fast på den store 
stjerne. Sy eller lim stjernerne 
fast til en rund kageserviet. 
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Ridderkrone
Du skal bruge:
Kraftig filt
Minispejl
Velourbånd
Lim, tråd, nål og symaskine
Saks

Sådan gør du: 
Kopier kroneskabelonen op i 
størrelse. Tegn af på et stykke 
filt og klip ud. Sy velourbånd på 
kanten. Lav to huller i siderne til 
elastiksnor.

Lim derefter minispejlene fast og 
lad dem tørre helt, inden du syr 
kronen sammen. Til slut bindes 
elastiksnorene fast til kronen. 
Husk, at du først skal måle af på 
barnets hoved, hvor lang snoren 
skal være. 
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Riddersværd og skjold
Du skal bruge:
Kraftig filt
Kraftigt pap
Ridderstempel
Stofmaling
Velourbånd
Lim, tråd, nål og symaskine
Saks

Sådan gør du - skjold: 
Kopier skabelonen op i størrelse. Tegn af på to stykker filt 
og klip ud. Tegn skabelonen af på et stykke kraftigt pap og 
klip ud. Tag det ene stykke filt, som skal blive til forsiden 
af skjoldet. Sy velourbånd på og tryk et riddermotiv med 
stofmaling. Lad det tørre helt, før du arbejder videre med 
det. På det andet stykke filt laves en hank til at holde fast 
i skjoldet. Se arbejdstegning. Sy det godt fast. Læg nu 
pappet mellem de to stykker filt og sy dem sammen hele 
vejen rundt.

Sådan gør du - sværd: 
Kopier skabelonen op i størrelse. Tegn af på to stykker filt 
og klip ud. Tegn skabelonen af på et stykke kraftigt pap 
og klip ud. Læg papstykket mellem de to stykker filt og sy 
hele vejen rundt.
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Vejledende tegning til ridderkappen

Ombuk 
Klip
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Mælkekartoner 
Enhver familie, stor som lille, har et dagligt forbrug af 
mælk og mælkeprodukter. Tænk engang over hvor mange 
mælkekartoner, der bliver smidt ud hver eneste dag! I min 
barndom var det meget almindeligt at kreere sjove og flotte 
ting af mælkekartoner. Dengang var det især huse, biler 
osv. de blev genbrugt til. Men faktisk er mælkekartoner 
rigtig fine at bruge i hjemmet til opbevaring, vaser og lygter. 

Da kartonen indeholder mælk, er den vandtæt. Det vil sige, 
at den er ideel til at bruge til noget, der indebærer f.eks. 
vand. Mælkekartonerne er også ret robuste, så derfor er 
holdbarheden af de ting, du tryller den om til, også lang. 

Personligt elsker jeg at lave fine vaser af dem. Det er nok 
noget af det letteste at lave, og de bliver fantastisk flotte og 
ligner dyrekøbte vaser, hvis du bruger hyldepapir fra trendy 
boligbutikker. Når blomsterne falder ud over kanten, kan du 
ikke se, at det i virkeligheden er en mælkekarton, der står 
på bordet. Derudover er de rigtig billige at lave, og du kan 
hurtigt lave rigtig mange, hvis du f.eks. har brug for flere 
ens vaser til en stor fest.

Kartonerne er også fine som lygter eller små søde æsker. 
Hvis du bruger hyldepapir eller voksdug til æskerne, kan 
de nemt stå på badeværelset og bruges til små ting. 
Lygterne er også en sød og kær måde at bruge til at få en 
masse lys til festerne eller de sene sommeraftner i haven.
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Mælkevaser
Du skal bruge: 
Mælkekarton
Selvklæbende hyldepapir 

Sådan gør du: 
Skyl mælkekartonen grundigt med vand. 
Mål højden af med en lineal på mælkekarto-
nen. Eksempelvis 15 cm. Tegn en streg hele 
vejen rundt. Læg en lineal på stregen og 
skær én side af gangen med en hobbykniv. 
Mål omkredsen af mælkekartonen. En al-
mindelig mælkekarton er 28 cm i omkreds. 
Tag hyldepapiret og tegn på bagsiden af 
stykket med målene 30 cm (omkreds plus 
2 cm til ombuk) x 15 cm (hvis højden er 15 
cm, ellers den højde du ønsker. Der skal 
ikke ombuk til højden, da der kommer vand 
i kartonen). Klip ud. Klistr én side på ad 
gangen ved at fjerne bagbeklædningen. 

Kom vand i mælkekartonen og sæt 
blomsterne i.
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Mælkeæsker 
Du skal bruge: 
Mælkekarton
Dekorativt papir
Hvidt printerpapir og hvidt kraftig karton

Sådan gør du: 
Fremgangsmåden er den samme som til 
vaserne.  Derudover skal der laves et låg 
til æskerne.
Tag et stykke A4 karton og lim det de-
korative papir på med en limstift. Tegn 
en firkant med målene 11 x 11 cm på 
bagsiden af kartonen. I denne firkant 
tegnes en indre firkant med målene 7 x 
7 cm. Dette gøres ved at tegne streger 2 
cm inde hele vejen rundt, så der kommer 
en indre firkant på 7 x 7 cm og fire små 
firkanter i hvert hjørne.

Klip indhak i hver af de små firkanter i 
hjørnerne til ombuk. Klip kun én streg, så 
du ikke klipper firkanten helt af. Læg nu 
linealen langs strengene og buk kartonen 
om. Lim hjørnerne sammen indvendigt. 
Sæt låget på mælkekartonen og du har 
en æske. 
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Mælkelygter
Du skal bruge: 
Mælkekarton 
Dekorativt papir 
Selvklæbende blondebånd
Perler og ståltråd 

Sådan gør du: 
Skyl mælkekartonen grundigt med vand. Mål 
højden af med en lineal på mælkekartonen. 
Fx 9 cm. Tegn en streg hele vejen rundt. Læg 
linealen på stregen og skær én side ad gangen. 
Mål omkredsen af mælkekartonen. En 
almindelig mælkekarton er 28 cm i omkreds. 

Tag det dekorative papir og tegn på bagsiden af 
stykket med målene 30 cm (omkreds plus 2 cm 
til ombuk) x 9 cm (hvis højden er 9 cm, ellers 
den højde du ønsker). Klip ud. Klistr én side på 
af gangen med lim. Sæt blonden på langs den 
øverste kant. 

Klip et stykke ståltråd på 25 cm. Kom perler på. 
Lav hul i to sider af mælkekartonen med hob-
bykniven eller en syl. Stik ståltråden gennem i 
begge ender. Vikl tråden fast. Tegn en firkant 
på 4 x 4 cm på forsiden af lygten. Skær den ud. 
Sæt et fyrfadslys i og du har en fin lygte!
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Hårelastikker 
med blomster
Alle små og store piger vil elske at 
pynte deres hår med disse fine 
hårelastikker.

Du skal bruge:
Tykke og kraftige hårelastikker
Forskellige slags filtblomster
Forskellige perler og pailletter
Nål, tråd og saks

Sådan gør du: 
Find først en stor filtblomst. Vælg nu en 
mindre og læg ovenpå. Find yderligere 
en paillet og/eller en perle, som passer 
til de to filtblomster. Sy nu alle disse 
godt sammen. Husk at de skal holde til 
rigtig meget, når hårelastikken taget af 
og på. 

Bagefter sys hele “blomsterbuketten” 
rigtig godt fast til selve hårelastikken. 
Husk igen på at den skal kunne holde 
længe og til meget. 
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Pynt med friske 
blomster
Der findes ikke noget skønnere end når 
naturen springer ud i al sin pragt. Tag lidt 
af denne pragt med ind i dit hjem. Det 
er super let og enkelt at få ens hjem til 
at blomstre og dufte med selv enkelte 
blomster.

Skal du have fest eller blot hyggebesøg til 
en lille middag, kan du hænge nogle flotte 
bøjler ud i entreen med friske blomster 
på. Det bliver en rigtig smuk velkomst.
På samme måde kan du pynte din kjole, 
jakke og dine sko.

Du skal bruge:
Smukke blomsterhoveder
Ståltråd

Sådan gør du: 
Tag et stort blomsterhoved og stik et 
stykke ståltråd gennem blomsten bagpå. 
Vikl nu tråden rundt om bøjlen, sæt den 
fast i knaphullet eller på skoen.



131



132



133



134

Kager af lagkagebunde
Disse kager er et stort hit hos børnene. De elsker at lave 
dem og få lov til at dekorere dem med slik og krymmel. 
Hjemme hos os har vi lavet disse kager til børnefødsels-
dage i stedet for en almindelig fødselsdagskage. Køb en 
masse kagebunde af god kvalitet, udstiksforme, noget 
krymmel, glasur og masser af forskelligt slik. Lad børnene 
lave deres egne. I stedet for kagebunde, kan man evt. 
købe forskellige småkager og dekorere dem.

Du skal bruge:
Udstiksforme
Lagkagebunde af god kvalitet
Krymmel 
Flormelis og frugtfarve eller færdig glasur
Slik: M&M´s, vingummi, lakrids osv.

Sådan gør du: 
Skil kagebundene ad. Tag et stort stykke bagepapir og læg 
bundene herpå. Tag en bageplade med bagepapir og stil 
pladen klar ved siden af. Tryk nu motiver ud af kagebun-
dene med udstiksforme. Læg dem på bagepladen. Kom 
glasur på og dekorér med krymmel og slik.
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Bælte
Unikke bælter kan man aldrig få nok af, hvis man er 
en pige. Mange piger elsker at lave smukke bånd til 
at binde om deres kjoler og bluser.

Du skal bruge:
Stofbånd i guld
Filtblomster med hul i
Perler

Sådan gør du: 
Mål først af hvor langt du synes, båndet skal være. 
Læg 5 ekstra cm til i hver ende, dvs. 10 cm i alt. Fold 
båndet på midten. Lav en knude på båndet. Sæt en 
blomst fast ved at tråde den med båndet, som når 
du sætter perler på en snor. Skub blomsten op til 
knuden. Tråd en perle på og sæt op til blomsten. Tråd 
nu båndet gennem endnu et hul i blomsten og bind 
en knude. Fortsæt sådan med så mange blomster, 
som du ønsker. Lav dem på samme måde i enden af 
det andet bånd.
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Fastelavnskrone og slikpose
Hvis du har inviteret til fastelavnsfest og slå katten af tønden, er det 
oplagt at give kronen lidt ekstra kulør ved hjælp af pailletter.

Du skal bruge:
Kongekrone af guld
Forskellige størrelser af pailletter
Limpistol eller flydende lim
Cellofanpapir
Stofbånd
Blandet slik

Sådan gør du: 
Lim en masse pailletter fast på kronen. Det er bedst at gøre det med 
en limpistol, da de så sidder bedst fast. Hvis de små har lyst til at være 
med, kan pailletterne sagtens limes fast med en limstift. Så skal de blot 
tørre et godt stykke tid, inden kronen tages i brug.

Klip en stor firkant af et stykke cellofan. Læg slikket i midten og fold 
siderne op. Saml enderne i toppen og bind dem sammen med et stykke 
flot bånd.
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Fastelavnsboller 
med glasur
Der hører selvfølgelig også boller med 
til en fastelavnsfest, og de skal pyntes 
festligt.

Du skal bruge:
Boller
Glasur eller flormelis og blå frugtfarve
Sølvkugler
Et lille stykke pap
Tandstikker
Saks og tape

Sådan gør du: 
Bland fugtfarve og flormelis, hvis ikke du 
har købt færdigfarvet glasur. Kom det på 
bollerne og drys sølvkugler over.
Tegn katteskabelonen af og klip dem ud i 
farvet karton. Sæt dem fast på tandstikken 
med et stykke tape. Sæt nu katte-tandstik-
ken ned i bollen.
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Strandfund
Sommeren er en skøn tid. Alle børn elsker at lede på stranden efter smukke sten 
og skaller, som de vil gemme eller måske lave smukke pynteting af.

Du skal bruge:
Sten, skaller, drivtømmer og små pinde
Lædersnor
Perler og pailletter
Små stykker stof
Hobbymaling og 3D-liner
Flyende lim og limstift
Saks, pensel og  en syl

Sådan gør du - halskæde:
Lav hul i de skaller du vil bruge med en syl. Pas på når du gør det, og hold altid 
sylen væk fra dig selv. Lad ikke børnene gøre dette, det er kun for voksne! Sæt nu 
skallerne på lædersnor sammen med perler og pailletter.

Sådan gør du - skib:
Find et stykke drivtømmer og en pind. Klip et lille stykke stof, som du limer på 
pinden, så det bliver til et flag. Lim med limstift.  Lav hul i drivtømmeret, så pinden 
kommer til at sidde godt fast. Kom lim i hullet og sæt pinden i. Lad det tørre godt.

Sådan gør du - sten:
Mal sjove motiver på stenen med hobbymaling og 3D-liner. Du kan dekorere yder-
ligere ved at sætte pailletter direkte på den våde maling eller med 3D-liner.
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Hyacintvase 
som lysestage
Hyacintvaserne har oftest en 
størrelse som foroven passer til 
et fyrfadslys og er derfor søde at 
forvandle til små lysestager.

Du skal bruge:
Hyacintvase
Vand
Pailletter eller perler
Fyrfadslys

Sådan gør du: 
Kom forskellige pailletter eller perler 
ned i vase. Fyld den derefter op 
med vand så pailletterne og per-
lerne flyder rundt. Sæt fyrfadslyset i 
oppe foroven. 
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Flagermus
Du skal bruge:
Karton med dobbeltsidet 
mønster.
Pailletter og små perler
Blomstersnor
Lim og saks

Sådan gør du: 
Tegn skabelonerne af og 
klip ud i kartonen. Lav hul til 
snoren. Klip snor og sæt det 
igennem hullet og bind en 
knude. Lim blomsterpailletter 
og perler på.
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Pynt dig med filtblomster
De fine filtblomster er søde til mange andre ting end armbånd, 
og behøver ikke kun være for de mindste.

Du skal bruge:
Filt- og stofblomster i forskellige størrelser og former
Silkebånd med motiv
Pailletter og perler
Trykknapper og sikkerhedsnål
Flyende lim
Nål og tråd

Sådan gør du - armbånd:
Læg to filtblomster ovenpå hinanden. Sæt en paillet i midten. Sy 
sammen og bagefter fast på silkebåndet. Sy trykknapperne fast.

Sådan gør du - blomst til sko:
Læg to filtblomster ovenpå hinanden. Sæt en perle og en paillet 
i midten. Sy sammen eller lim med limpistol. Lim fast på skoen.

Sådan gør du - broche:
Læg en filt- og en stofblomst ovenpå hinanden. Sæt en perle 
og en paillet i midten. Sy rigtig godt sammen og sy fast på en 
sikkerhedsnål.
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Smykkevedhæng af ler
Selvhærdende ler er også genialt til at lave små, fine og 
personlige smykkevedhæng af. Du kan enten lave det af fri 
fantasi eller bruge små udstiksforme. 

Du skal bruge:
Hvidt selvhærdende ler
Hobbymaling
Kagerulle
Pensel
Paptallerken, papir eller bagepapir

Sådan gør du: 
Tag en stor klump ler og rul det ca. 1 cm tykt. Stik motiver-
ne ud med udstiksforme. Tryk dem forsigtigt ud af formene 
og lav et lille hul til snoren med en blomsterpind eller en 
anden tyk pind. Læg dem over på et stykke karton, en 
paptallerken eller på et stykke bagepapir på en bageplade. 
Tag lidt vand på dine fingre og glat kanterne ud, så de ikke 
er så skarpe. Du kan også slibe dem fint, når leret er helt 
tørt med fint sandpapir, så de får nogle bløde kanter og et 
meget færdigt udtryk.
Du kan vælge at male dem med det samme eller du kan 
vente til leret er tør, efter et døgns tid. Hvis du skal male 
mange fine detaljer, synes jeg, at det er nemmest, når leret 
er helt tørt.
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Collage
Har man nogle smukke rester ga-
vepapir og gavebånd, er det oplagt 
at bruge dem til at skabe små fine 
collager.

Du skal bruge:
Hvidt karton
Gave- eller dekorationspapir
Gavebånd og glansbilleder
Tørrede blomster og små kors
Fotorammer
Limstift og flydende lim
Saks

Sådan gør du: 
Tag bagsiden af rammen. Tegn den 
af på et stykke hvidt karton. Klip kar-
tonet ud og lim din collage fast her. 
Klip forskellige dekorationspapirer ud 
og sæt dem sammen på den måde 
du ønsker. Lim dem fast med limstift. 
Klip og lim bånd på. Lim derefter 
tørrede blomster, glansbilleder eller 
kors på. 

Sæt til slut arbejdet ind i rammen.
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Bøger
Er din yndlingsbog blevet slidt, 
eller vil du blot gøre den person-
lig, kan du nemt trylle den om ved 
brug af flot gavepapir.

Du skal bruge:
Gavepapir
Stofbånd
Kageserviet
Filtblomst
Saks og tape
Lim

Sådan gør du: 
Rul gavepapiret ud.  Læg bogen 
på midten af papiret med bagsi-
den nedad. Åbn bogen på midten. 
Nu skal bogen beklædes ligesom 
man beklæder skolebøger med 
bogpapir. Klip, buk enderne og 
sæt godt med tape på. Dekorer 
nu forsiden med kageserviet, 
filtblomst eller stofblomst. Lim det 
godt fast.
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Æsker
Fine og dekorative æsker er skønne at have i ens 
hjem. De lyser op og samler alle vores små nips.

Du skal bruge:
Æsker af kraftigt pap.
Dekorationspapir eller udklip fra magasiner
Bånd af papir og stof
Glasbilleder
Perler
Lim og sak

Sådan gør du: 
Tag låget af æsken. Mål højde og omkreds. Læg 
2 cm til omkredsen. Tegn målene af på bagsiden 
af det dekorative papir og klip ud. Kom lim med 
en limstift på æsken hele vejen rundt. Sæt papiret 
fast, start i et hjørne og sæt én side fast af gangen. 
Tag låget og læg det ned på bagsiden af papiret. 
Tegn det af. Mål herefter lågets højde, læg det til 
den firkant, du har tegnet. Kom lim med en limstift 
på lågets top. Placer den i den inderste firkant, 
som du tegnede først. Lim derefter siderne Når 
du skal sætte siderne fast, skal du huske at klippe 
ombuk i hvert hjørne. Bagefter limes et bånd rundt 
langs lågets kant eller ovenpå. 

Dekorer med glansbilleder.
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Insekter af ler
Lav disse skønne insekter af selvhærdende ler. For inspiration til flere in-
sekter, kan det være en rigtig god ide at kigge i en opslagsbog med fotos 
af de forskellige arter.

Du skal bruge:
Hvidt selvhærdende ler
Hobbymaling og ensel
Paptallerken, papir eller bagepapir
Kniv, gaffel og en kop

Sådan gør du: 
Tag en klump ler, som passer til koppens størrelse. Rul den til en kugle. 
Tryk den flad i den ene ende. Tag en mindre kugle til hovedet og rul også 
det til en kugle. Tryk den flad, mens du sætter den fast til kroppen. Lav 
øjne og sæt på. Lav seks kugler der er lige store og tril dem til lange ben. 
Løft kroppen og læg benene ind under. 
benene ind under. Tryk kroppen ned over benene, så de sidder god fast. 
Lad insektet tørre en dag eller to, før du begynder at male på dem. 
Hvis nogle af delene går fra hinanden, skal du ikke fortvivle, for du kan 
sagtens lime dem sammen, efter at du har malet dem. Husk at malingen 
skal tørre helt for du limer. 

 * Tips til at sætte delene sammen, når leret er vådt: Tag en kop og kom 
små klumper af ler i og bland med vand, så du får en tyk grødagtig kon-
sistens. Dette er dit “lim” Lav ridser på de to flader, som skal sættes sam-
men med en gaffel eller kniv. Kom det “lim” på, som du lavede i koppen 
og sæt delene sammen.
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Mal på trækasser
Jeg elsker de smukke trækasser, som man 
kan købe på loppemarkeder eller i hobbybu-
tikker. De bliver så fine, når man maler dem 
med antik hobbymaling og blomstermotiver. 

Du skal bruge:
Trækasser
Antik hobbymaling i forskellige farver
Pensler
Hobbymaling
Plastikskabeloner fra en hobbybutik

Sådan gør du: 
Mal først hele trækassen i en enkelt farve. Du 
kan også male den indeni. Lad det tørre godt.
Brug plastikskabelonen til blomster. Mal dem i 
forskellige farver. Igen er det super sødt også 
at male blomster indeni æsken.
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Penalhus af filt
Børn er vilde med at lave små nemme takser, og de er me-
get opfindsomme i, hvad de kan bruges til: blyanter, 
mobiler, bøger, små punge og meget, meget mere.

Du skal bruge:
Kraftig filt
Garn til at sy med
Store nåle med stort hul til garnet
Træperler til knap

Sådan gør du - taske med hank:
Klip et stykke filt 10 x 42 cm. Fold det på langs, så taksen 
bliver 18 cm lang med en flap/fold, der går over lukning af 
tasken på 6 cm. Tegn edderkoppen af, klip ud og lim den på 
taskens forside. Tegn kors af, klip ud og lim også det på.
Sy nu taskens sider sammen. Hvis du syr i hånden, bliver 
det pænest med garn i stedet for almindelig tråd.  
Klip et stykke filt i 2 X 30 cm til hank. Sy hanken fast på de 
inderste sider af tasken. Fold flappen foran og lav hul til 
knap. Sy knappen fast på tasken, så den passer i hullet. 

Sådan gør du - blyantstaske:
Klip et stykke filt 15 X 50 cm. 42 cm. Fold filten på langs, 
så tasken bliver 22 cm lang med en flap/fold, der går over 
lukning af tasken på 6 cm. 
Resten laves på samme måde som tasken ovenover.
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Indianer
Mange børn holder af at lege med bue og pil. Når efteråret 
kommer, er det nemt og hyggeligt at gå ud i naturen og 
finde grene og kastanjer, som du let kan bruge til at lave 
bue, pil, bælte og halskæde af.

Du skal bruge:
Friske hasselgrene og kastanjer
Hørtråd, tang, syl og kniv

Sådan gør du - bue: 
Skær eller klip en frisk gren. Den skal helst være 1,5 - 2,5 
cm i diameter. Buen skal være lidt kortere end dig selv. Bind 
hørtråden godt fast i enderne. Til pilen skærer eller klipper 
du en gren 60 cm lang og 1 cm i diameter. 

Sådan gør du - halskæde 
En voksen laver hul i kastanjerne med en syl. Tråd nu ka-
stanjerne på hørtråden. Bind enderne sammen.
 
Sådan gør du - bælte
Klip tre stykker hørtråd 3 meter langt hver. Bind alle tre en-
der fast til et dørhåndtag. Flet hørtråden som en almindelig 
fletning. Bind en knude i enden. Løsn enderne fra dørhånd-
taget og bind en fast knude her også. Bind bæltet rundt om 
maven og lave en løkke foran hvor du kan sætte pilen fast.
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Styroporedderkop
Du skal bruge:
Styropor-kugler i to forskellige størrelser
Sort hobbymaling
Piberrensere
Tændstikker
Flydende lim
Syl

Sådan gør du: 
Lav 6 huller med en syl i den store kugle dér hvor benene 
skal sidde. Sørg for at hullerne er store nok til at en tænd-
stik kan sidde fast. Klip 6 lige lange stykker piberensere i 
den længde, du synes, benene skal have. Kom flydende 
lim i hullerne og sæt hver enkelt piberenser fast. Lad 
det tørre godt imens du maler øjne og kors. Fold til slut 
benene som edderkoppeben.
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Bælte
Du skal bruge:
Stof, silke og velourbånd
Kraftig filt
8 mellemstore glasperler
1 stor glasperle og 1 reguleringsspænde

Sådan gør du - grønt silkebælte: 
Tag mål omkring livet til hvor langt bæltet skal være. Klip 
dette mål i silkebånd og et velourbånd. Sy velourbåndet fast i 
midten af silkebåndet på en symaskine. I hver ende af bæltet 
sys fire glassten godt fast i hånden. Bind nu bæltet løst om-
kring livet og lad enderne hænge frit ned ad siden.

Sådan gør du - mørkegrønt filtbælte: 
Tag et stykke kraftig filt. Mål rundt om livet hvor langt bæltet 
skal være. Bredden skal være 6 cm. Klip to stykker velou-
rbånd i samme længde og to stykker på hver 5, 5 cm. Sy 
velourbåndene rundt i kanten af filtbæltet med en symaskine. 
Sy en stor perle fast som knap og klip et knaphul i filten.

Sådan gør du – brun-prikket bælte :
Mål igen rundt om livet hvor langt bæltet skal være. Klip et 
stykke stofbånd i dette mål. Sæt bæltespændet fast i den 
ene ende af stofbåndet ved at stikke båndet ind i bæltet, buk 
rundt og sy godt fast.
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Pude
Du skal bruge:
Stof - mønstret, hvidt og sort
Vliesofix
Sort tråd
Saks og symaskine
Monteringspude 40 X 40 cm

Sådan gør du: 
Klip to stykker stof på 40 X 40 cm. Forstør skabelonerne af 
kraniet så det passer til pudens størrelse. Tegn motiverne af på 
et stykke kraftigt karton.  Stryg nu vliesofixen bag på et stykke 
sort og hvidt stof som passer i størrelsen til hornene og selve 
kraniet. Vliesofix stryges på ved at lægge den ru side med mod 
stoffet, da det er her limen sidder. Man stryger på den blanke 
side. 

Træk de blanke bagstykker af vliesofixen. Læg nu motiverne 
med limsiden nedad og stryg dem godt fast på det ene pu-
destykke. Sy herefter hele vejen rundt om motivet med grove 
sting så det ikke går op ved vask.

Læg stofstykkerne ret mod ret. Sy top og de to sider sammen 
med 1 cm sømrum. Sy 10-15 cm ind i hver side af bunden af 
betrækket så der bliver en åbning. Vend betrækket, pres, læg 
monteringspuden i. Sy åbningen sammen i hånden med små, 
usynlige sting.
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Mobiltaske
Du skal bruge:
Voksdug
En stor perle eller knap
Sytråd 
Stort stof til hank

Sådan gør du: 
Tag mål af din mobil. Læg 2 cm til hele 
vejen rundt. Læg siderne ret mod ret 
og sy sammen med ca. 1 cm søm-
rum. Buk kanterne rundt ved taskens 
åbning og sy. Vend tasken. Klip en flap 
til at lukke tasken med. Sy den fast på 
indersiden af taskens bagside. Vend 
flappen rundt så den bukker hen over 
tasken og ned foran. 

Sy en perle eller knap på tasken dér 
hvor flappen er. Klip et hul i flappen til 
knaphul. 

Lav en hank af et stykke sort stof. Lav 
hanken stor nok til at den kan nå rundt 
om barnets skulder og ned til den 
modsatte hofte. Sy hanken godt fast på 
indersiden af tasken.
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Runde æsker
Du skal bruge:
Runde finéræsker i forskellige størrelser
Hobbymaling
Pensel

Sådan gør du: 
Mal først låget i én farve. Mal derefter 
bunden i en anden farve. Når malingen på 
låget er tørt, kan du male blomster på. 
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Papæg 
Ingen påske uden et papæg fuld af slik og chokoladeæg!
Papæg er nemme at arbejde med og bliver hurtigt rigtig 
flotte.

På de næste sider vil jeg vise dig, hvordan du kan lave dem 
med silkepapir og forskellig dekorationsmaterialer. Gå på 
opdagelse i dine påskegemmer og se, hvad du har liggende, 
som du kan bruge. Det kan være små stofkyllinger, glansbil-
leder med påskemotiver eller farvestrålende fjer. Hvis du ikke 
ligger inde med pynt, så kig ind til din nærmeste papir- eller 
hobbyforhandler. Mange supermarkeder har også rigtig fine 
og søde påsketing, du kan bruge til dekoration.

Æggene på billederne her er alle lavet af børn i alderen 3 til 
12 år på mine værksteder. Selvom de ikke er helt perfekte, 
er de bare så skønne. Det gør bestemt ikke noget, at der er 
lidt limklatter hist og her, det giver dem blot en unik charme. 
Meget lim tørrer desuden op og bliver helt blankt, selvom det 
er tykt og hvidt, når man bruger det

Du kan også bruge servietter i stedet for silkepapir. Køb 
nogle flotte servietter med et væld af blomster, sjove eller 
skøre påskemotiver. Det er dit valg, og resultatet bliver flot, 
uanset hvilket udtryk du vælger.
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Du skal bruge:
Papæg
Silkepapir eller servietter
Filtblomster
Minispejle
Fjer i forskellige farver
Flotte stofbånd
Pailletter
Flyende lim
Saks
Pensel

Sådan gør du: 
Tag den ene del af papægget og smør godt 
med flyende lim på. Det er lettest, hvis du 
bruger en pensel. Når du har kommet lim 
over det hele, også langs kanten, lægger 
du et stort stykke silkepapir over. Tryk det 
nu forsigtigt, men godt fast. Silkepapiret går 
nemt i stykker, hvis du gnider det for hårdt. 
Sker det, så lap med et lille stykke ekstra 
silkepapir. Lad det tørre, mens du laver den 
anden del.

Dekorér nu den øverste del af pap-ægget 
med forskellige dekorationsmaterialer.
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Styroporæg
Styropor-æg er skønne at arbejde med. De 
fås i mange forskellige størrelser i alle 
hobbyforretninger.

Det nemmeste er at tegne på dem med 
farveblyanter eller en god tusch. Så kan 
selv de helt små være med og lave de-
res personlige æg med sjove motiver og 
tegninger. Sæt et grillspyd af træ i enden af 
ægget, så du lettere kan styre blyanten og 
ægget, når du tegner. 

Når æggene er færdige, kan du lægge dem 
rundt omkring i din bolig, eller du kan lime 
snor fast på æggene, så de kan hænges 
op.  Lav et hul i ægget, hvis der ikke er ét 
i forvejen, kom en stor klat lim ned i hullet 
og sæt snoren derned. Lad det tørre rigtig 
godt, inden du tager fat i snoren og hænger 
det op.

Du kan også vælge at lade spyddet sidde 
i ægget og vikle grønt stof omkring det, så 
det ligner et blomsteræg. Lav en masse og 
saml dem til en stor buket.
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Påskebordet 
På denne side kan du se, hvor let det er 
at bruge de påsketing, du har lavet til at 
pynte frokostbordet og trylle det om til det 
fineste påskebord. Du kan enten vælge 
at påskebordet skal pyntes i en bestemt 
farveskala, som på disse billeder, hvor 
jeg har valgt at lave pynt i lilla og blå 
nuancer, eller du kan vælge at kaste dig 
ud i et glad og farvestrålende univers for 
at fejre forårets kommen.

Læg pap-æggene ind midt på bordet. Du 
kan også vælge at lægge et fyldt æg med 
gode sager til hvert barn. Læg kartonæg-
gene på dækservietterne sammen med 
en påskeblomst eller sæt dem på snor og 
dekorér dem på fyrfadstager. Blot skal du 
huske, at kartonen ikke må kunne nås af 
flammerne.
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Påskeklip
Når foråret kommer, får man lyst til at lave blomster og på-
skeklip. I mit hæfte: ”135 forårsskabeloner” har jeg lavet 45 
forskellige skabeloner, alle i tre forskellige størrelser. Her 
et lille udpluk fra bogens idéer og et par enkelte skabeloner.

Du skal bruge:
Hvidt karton
Gavepapir eller dekorationspapir med motiver/blomster
Limstift og flydende lim
Pailletter
Saks

Sådan gør du: 
Tag et stykke hvidt karton, eksempelvis et stykke A4. Lim 
gave- eller dekorationspapir på den ene side ved først at 
komme lim på med en limstift og sætte gavepapiret fast. 
Gør det samme på den anden side. Tegn nu skabelonerne 
af og klip ud. Du kan evt. pynte med pailletter, bånd og 
perler.

I stedet for at lime gavepapir på karton, kan du vælge at 
købe kraftigt karton med motiver på. 
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Kartonæg
Små børn holder meget af at 
lave æg af karton, da det er 
nemt og hurtigt. Lav dem i flere 
forskellige størrelser så der 
kommer mere liv i udtrykket, når 
de hænges op.

Du skal bruge:
Dobbeltsidigt mønstret karton
Stof eller dekorationsbånd
Filtblomster
Minispejle
Limstift og flydende lim
Saks og snor

Sådan gør du: 
Kopier ægge-skabeloner op i 
forskellige størrelser. Tegn dem 
af på forskelligt mønstret kar-
ton. Klip ud og lav hul til snoren 
øverst i ægget. Sæt snoren i. 
Dekorer nu æggene med bånd, 
minispejle og filtblomster. Husk 
at bruge flydende lim til filtblom-
sterne så de hænger godt fast.
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Marcipan
Du skal bruge:
Marcipan
Nougat
Frugtfarve
Krymmel
Sølvkugler
Flormelis

Sådan indfarver du marcipanen:
Del marcipanen op i flere forskellige 
klumper til de forskellige farver. Husk også 
et stykke der ikke skal indfarves.

Tag hver klump og tryk den lidt flad. Lav 
fordybninger i marcipanen med dine fin-
gerspidser. Hæld frugtfarve i fordyb-
ningerne. Jo mere farve, des kraftigere 
farvet bliver marcipanen.
Drys rigeligt med flormelis over 
marcipanen og frugtfarven. Ælt det hele 
godt sammen. Er marcipanen for våd, så 
drys mere flormelis over, indtil den har den 
rette konsistens.

Nu er marcipanen klar. Rul små æg og tril 
dem i forskelligt krymmel.
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Halloween
Halloween er efterhånden slået rigtigt igennem herhjem-
me, og mange børn er begyndt at klæde sig ud og pynte 
op til denne højtid. I min bog” 135 uhyggelige skabeloner” 
har jeg tegnet en masse motiver, som kan bruges til 
Halloween. Her får du et lille udpluk af idéerne fra bogen.

Du skal bruge:
Mosgummi som kan klæbe på bagsiden
Karton
Linere i forskellige farver
Små kors
Saks

Sådan gør du: 
Tegn skabelonerne af. Tegn dem op på bagsiden af mos-
gummien ovenpå det papir som dækker for klisteren. Klip 
ud. Træk klisterpapiret af og sæt motivet fast på et suge-
rør, en bog, invitation, skabet eller hvor du ønsker. 
Er det ikke nødvendigt, at motivet skal klistres fast, kan du 
blot undlade at trække klisterpapiret af, eller du kan købe 
almindeligt mosgummi, som har to ens sider.  

Du kan også klippe alle motiverne i almindeligt, kraftigt 
karton og hænge op med snor og perler, ligesom det er 
vist med spøgelserne.
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Vampyr
Du skal bruge:
Et stort stykke sort stof
Kantebånd
Tråd, nål og snor
Hvidt karton
Grillspyd eller blomsterpind
Hvid, sort og rød ansigtsmaling
Plastikinsekter og ståltråd

Sådan gør du - kappen: 
Klip kappen efter tegningerne på den følgende side. Lav ombuk til snoren på 
kappens øverste kant og sy fast jf. tegning 1. Sy siderne og derefter kantebånd 
på hele vejen rundt. Sæt snoren i ombukket, jf. tegning 2, så du kan binde kap-
pen fast rundt om barnet. Sæt insekterne fast til kappen ved hjælp af små styk-
ker ståltråd som du sætter fast i bunden af insektet og bagefter fast på kappen 
med den anden ende af ståltråden.

Sådan gør du - dødningehovedet: 
Tegn skabelonen af. Klip ud i hvidt karton. Sæt de forskellige dele fast på spyd-
det eller blomsterpinden med tape. Kopier evt. størrelsen op hvis du ønsker et 
større dødningehoved.

Sådan gør du - ansigtsmaling: 
Mal først med den hvide farve i hele ansigtet. Mal derefter sort omkring øjnene 
og på øjenbrynene. Til sidst males blod med den røde maling omkring munden. 
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Vejledende tegning til kappe

1

2

Ombuk 

Sy og sæt snor i.
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Insekter
Foam clay er lidt ligesom silk clay, blot er det egnet til 
at lave lidt større og grovere ting af. Det er ikke egnet 
til små fine detaljer, men er perfekt til at lave store 
edderkopper og andre insekter. 
Foam clay har en klisteret og klumpet konsistens, når 
det er vådt, men når det tørrer op, bliver det ligesom 
flamingo og vejer ingenting. Tørretiden er minimum et 
døgns tid, men det er ventetiden værd. 

Du skal bruge:
Foam clay i forskellige farver
Kraftig ståltråd
En tang
Bagepapir 

Sådan gør du: 
Tril en stor kugle til kroppen og en mindre til hovedet. 
Tril tre store klumper foam clay til lange tykke pølser. 
Del hver pølse op i to så du har seks stykker til bene-
ne. Klip 6 stykker kraftigt ståltråd ca. 5 cm lange hver. 
Sæt et stykke ståltråd i hver ende af benene ved at 
presse ståltråden forsigtigt ind i leret så der kun stikker 
3 cm ud. Benene sætter du fast i kroppen. Bøj nu hvert 
ben så de ligner edderkoppeben. Tril små øjne og sæt 
dem forsigtigt på. Sæt edderkoppen på et stykke 
bagepapir og lad den tørre godt før den tages i brug.
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Ideé r til
Jul
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Juleklip 
Med de rette skabeloner er det supernemt at lave 
disse skønne juleklip. De er nemme at gå til, og de 
bliver så utrolig kære. 
Du kan både bruge dem til at hænge på juletræet, 
rundt omkring i huset, til julekort eller bruge motiverne 
direkte som små ”til og fra”- kort på gaverne. 
På disse sider finder du jule-skabeloner, lige til at 
tegne af.
Du kan enten tage en fotokopi af dem direkte fra 
denne bog (brug kraftigt karton) eller ”fotokopiér” på 
madpapir, som beskrevet her:

Læg madpapir henover skabelonerne her i bogen, og 
tegn op med en blyant. Vend nu madpapiret om og 
læg det på et stykke karton, således at det motiv du 
netop har tegnet af, nu ligger nedad mod kartonen. 
Tegn motivet op igen på bagsiden af madpapiret, så 
motivet smitter af på kartonen. Klip motivet ud. 
Nu har du en skabelon. 

Har du brug for flere juleskabeloner, kan du erhverve 
dig mit hæfte: ”135 skabeloner til juleklip”, hvor jeg 
har prøvet at lave alle de motiver og skabeloner, som 
jeg mener, at vi har brug for i juletiden.
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Julekort
Du skal bruge:
Hvidt karton eller kort
Dekorationspapir
Perler, pailletter og bånd
Limstift og saks

Sådan gør du: 
Klip kartonet i den størrelse, 
som kortet skal være. Klip 
et stykke dekorationspapir i 
samme størrelse og lim det 
på kartonet. Tegn det motiv, 
du vil have op på et andet 
stykke dekorationspapir. Klip 
ud. Lim på kortet. Pynt med 
perler, bånd og pailletter. 
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Julepynt af naturens  materialer 
Der er ikke noget så skønt, som når man bringer julens duft ind i huset. Og 
hvilken duft er bedre end den af gran, kogler, bær og mos?

De idéer, jeg her viser dig, har jeg gennem årene afholdt mange værksteder 
med, og de har altid været lidt specielle for mig. At sidde der med hænderne i 
vinterens stedsegrønt, skovbundens mos, træernes kogler, de skønne Pigeon-
æbler og appelsiner med nelliker, dét er for mig den skønneste måde at hylde 
julen og årstiden på.

På de næste sider vil jeg vise dig, hvordan du let kan lave det mest unikke og 
eksklusive julepynt til dit hjem. Idéerne kan også sagtens bruges som 
værtindegaver.

Jeg kan varmt anbefale, at du samler dine venner, børn og familie en weekend, 
og at I sammen drager i skoven, samler kogler, mos, pinde osv. og bagefter går 
hjem og laver disse skønne ting.
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Julekranse
Du skal bruge:
Ståltråd
Kraftig blomstertråd
Perler
Buksbom eller anden grønt

Sådan gør du: 
Start med at forme den kraftige 
blomstertråd i en ring i den størrelse 
du ønsker, kransen skal have. Pluk 
nu små “buketter” af buksbommen på 
ca. 10 til 15 cm. Det er bedst at bruge 
de grene, som ikke er for kraftige, 
ellers kan de være svære at vikle 
rundt om tråden. 

Tag derefter et langt stykke ståltråd, 
ca. 1 m (det kan variere alt efter, 
hvor stor du laver din krans, men det 
er altid bedst at lave et ekstra stort 
stykke). Sæt nu perler på ståltråden 
med ca. 5 cm mellemrum. Hver gang 
du har sat en perle på tråden, skal 
du sy en ekstra gang gennem perlen 
med tråden, så perlen sidder fast.
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Kors
De her kors er meget smukke og dekorative. De er 
samtidig rigtig lette at lave, selv for små børn. 
Desuden kan de gemmes og bruges igen år efter 
år.

Du skal bruge:
Pinde
Ståltråd
Perler

Sådan gør du: 
Find en masse grene i skovens bund. De skal ikke 
være for tykke. Knæk først en pind i den længde, 
som korset skal have. Derefter måler du hvor lang 
den anden pind skal være for at danne et 
harmonisk kors.

Vikl nu ståltråd rundt om pindene dér, hvor de skal 
sættes sammen. Bind godt fast. Tag et nyt stykke 
ståltråd på ca. 1, 5 m. Start med at binde det fast 
i midten af korset med en fast knude. Nu vikler du 
ståltråd rundt om hele korset. Hver gang du har 
viklet en gang rundt om pindene, sætter du en 
perle på, så der kommer perler hele vejen rundt på 
korset. 

Husk at binde en fast knude til sidst.
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Røde bær
De dejlige røde bær er så flotte og, pga. den smukke 
røde farve, oplagte til at bruge til julens pynt.

Du skal bruge:
Røde bær
Ståltråd

Sådan gør du - lyskrans:
Tag et stykke ståltråd og mål op hvor langt det skal 
være. Det gøres ved at sætte tråden rundt om det 
stearinlys, du vil bruge. Læg ca. 5 cm til i hver ende, 
dvs. 10 cm i alt. Sæt bærrene på tråden. Bind enderne 
sammen og sæt ned over lyset.

Sådan gør du - bærhjerte:
Klip et stykke ståltråd på ca. 30 cm. Sæt bærrene på. 
Bind enderne af ståltråden godt sammen. Form nu 
tråden med bærrene til et hjerte. Hæng op på træet, 
udenfor på døren i snor eller hvor du synes, det vil 
pynte.
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Pigeonæbler
En anden måde hvorpå du skal 
bringe naturen ind i dit hjem er 
ved at lave små lysestager af 
decembers fine pigeonæbler. 

Du skal bruge:
Pigeonæbler
Mos
Juletræslys
Kniv

Sådan gør du:
Lav et hul i toppen af æblet 
med en spids kniv. Lav hullet 
lidt større end lyset, så der er 
plads til at komme mos om-
kring. Sæt lyset ned i æblet og 
pres mosset ned så lyset står 
stabilt. Sørg for at mosset læg-
ger sig ned og ikke stritter opad 
så flammerne kan få fat i det.
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Julekugler
Det er nemt at friske sine gamle julekugler op, hvis man er blevet træt af at 
se på de samme år efter år. Du behøver ikke gå ud og købe nogle nye, men 
du kan friske dem op med ret små remedier.

Du skal bruge:
Julekugler, filtblomster, perler og pailletter
Ståltråd og lim

Sådan gør du - Julekugle med filtblomst
Køb eller klip nogle flotte blomster i filt.
Lim dem på julekuglerne, én på hver side.

Sådan gør du - Julekugle med pailletter
Har du små piger, vil de helt sikkert elske at lime yndige pailletter på jeres 
gamle julekugler. Hold fast i vedhænget med den ene hånd og lim små 
klatter lim rundt på hele kuglen med den anden. Sæt nu pailletter på alle 
limklatterne. Lad dem tørre godt, inden de hænges op.

Sådan gør du - Julekugle med perlesnor
Klip et stykke ståltråd på ca. 20 cm. Sæt det gennem vedhænget i kuglen, 
så der er to lige lange stykker tråd ud fra hver ende. Kom nu perler på fra 
begge ender. Bind sammen foroven og hæng dem op på træet.
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Advent 
En adventskrans behøver ikke bestå af en krans med 
gran. Du kan sagtens lave den af de ting, du allerede 
har i dit hjem. Har du f.eks. nogle flotte blikdåser eller 
en gammel rugbrødsform, er de rigtig fine at bruge til 
en smuk, sjov og anderledes adventskrans.

Du skal bruge:
Rugbrødsform eller fine blikdåser
Oasis
Kogler i forskellige størrelser
Stedsegrønt

Sådan gør du: 
Skær oasis til, så den passer ned i rugbrødsformen 
eller blikdåsen. Sæt den ned. Pres fire lys ned i den. 
Hæld vand over oasisen. Pynt med stedsegrønt, kog-
ler, roser eller hvad, du synes, er flot. 

Husk at holde det grønne godt væk fra lysene, så der 
ikke går ild i det. Kom jævnligt vand på oasisen. På 
den måde tørrer det grønne ikke ud, men holder hele 
december og mindsker brandfaren.
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Advent i 
små vaser
En anden måde at lave sjove og anderledes 
adventslys på, er ved at bruge små hyacintvaser. 
Her har jeg brugt fire i gennemsigtigt glas, men 
man kan også sagtens bruge farvede glas.

Du skal bruge:
4 små hyacintvaser
4 hvide stearinlys
Stedsegrønt

Sådan gør du: 
Kom sukker i vaserne. Sæt lysene ned i dem 
og hæld det overskydende sukker ud. Gerne så 
meget at sukkeret er min 5 cm fra kanten. Sukker 
går i brand, hvis det kommer i kontakt med ild, så 
husk altid at holde øje med at lysene ikke 
brænder helt ned til sukkeret! 

Tag et par tynde grene af noget stedsegrønt og 
vikl rundt om lyset. Skal det stedsegrønne holde 
hele december, skal du huske hver aften at 
forstøve dem med vand. Ellers skal de skiftes ud 
jævnligt. Sæt dem nu på en fin bakke.
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Juleperlerier
De slebne glasperler er simpelt-
hen så skønne og flotte til små 
juleperlerier.

Du skal bruge:
Slebne glasperler
Ståltråd

Sådan gør du - Hjerte
Tag et stykke ståltråd på ca. 50 
cm. Kom perlerne på. Bind sam-
men og form det som hjerte.

Sådan gør du - Stjerne
Klip 4 stykker ståltråd på hver 
25 cm. Sæt perler på.  Vikl de 
fire stykker rundt om hinanden, i 
midten, så de danner en stjerne. 
Tag et nyt stykke ståltråd og sæt 
en stor perle på. Bind den fast i 
midten af stjernen.

Sådan gør du - Bordpynt
Tag et stykke ståltråd på 15 cm. 
Sæt perler på og lav en løkke. 
Sæt stedsegrønt gennem løk-
ken og læg det på en serviet.
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Julegaver
Giv dine julegaver et personligt præg ved at 
pakke den ind i utraditionelle materialer. 

Gave med madpakkepapir og stofblomster: 
Her er brugt helt almindelig madpakkepapir 
med et bredt bånd omkring samt en snor, 
hvorpå jeg har sat nogle stofblomster og 
perler.

Gave med dækkeserviet:
Lad gaveindpakningen være en del af gaven. 
Her har jeg pakket gaven ind i en smuk dæk-
keserviet af stof. Enderne har jeg blot bundet 
sammen med silkebånd. På den måde har jeg 
ikke skullet bruge tape, som kan ødelægge 
servietterne.

Gave med lilla silkepapir:
Her er gaven pakket ind i lilla silkepapir. En 
kageserviet er lagt foroven som pynt, og til slut 
har jeg bundet et siksakbånd af velour rundt 
om. Som pynt har jeg limet en stofblomst og 
bundet en guldhjort fast i båndet.
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Filtjulerier
Filt er et dejligt, varmt og nemt 
materiale at lave julepynt i.

Du skal bruge:
Filt
Snor
Små perler
Flydende tekstillim
Saks

Sådan gør du - Filthjerte- og 
gæs:
Tegn skabelonerne, på side 262, af 
på filten. Klip ud. Klip evt. et lille hul 
til en snor, så du kan hænge pynten 
op. Lim til sidst perler på, som små 
øjne til gæssene.

Sådan gør du - Filtkræmmerhus:
Tegn cirklerne af på filten. Fold hver 
cirkel på midten, læg de to cirkler 
ind i hinanden og lim fast. Klip hank 
ud og lim fast inden i hjertet. Lad 
det tørre godt, inden du bruger dem 
og kommer gran i.
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Marcipan
Der skal selvfølgelig laves søde mandelgaver til juleaften. 
Alle kan være med til at lave søde små grise og juletræer. 
Det er nemt og bliver rigtig fint, hvis du bagefter pakker 
dem ind i cellofan med flot gavepapir. De opbevares i 
køleskabet indtil juleaften

Du skal bruge:
Marcipan
Lidt nougat
Frugtfarve
Sølvkugler
Flormelis

Sådan indfarver du marcipanen:
Del marcipanen op i flere forskellige klumper til de forskel-
lige farver. Husk også et stykke der ikke skal indfarves.
Tag hver klump og tryk den lidt flad. Lav fordybninger i 
marcipanen med dine fingerspidser. Hæld frugtfarve i 
fordybningerne. Jo mere farve, des kraftigere farvet bliver 
marcipanen.

Drys nu godt med flormelis over marcipanen og frugtfarven. 
Ælt det hele godt sammen. Er marcipanen for våd, så drys 
mere flormelis over, indtil den har den rette konsistens.
Nu er marcipanen klar til at lave fine figurer af.
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Nissepige
Der er selvfølgelig ingen jul uden søde nissepiger!

Du skal bruge:
Kegler af kraftigt pap eller karton.
Styropor-kugler
Kraftigt filt i brunt og rødt.
Piberensere
Kraftig ståltråd og en syl eller anden spids genstand
Tekstillim og saks
Sort og rød tusch
Garn

Sådan gør du:
Tegn øjne, næse og mund på styropor-kuglen. Lim garn på 
til hår. Klip en nissehue af noget rødt filt og sæt hue fast 
på styropor-kuglen hen over garnet. Limen på håret må 
stadig gerne være vådt, for så sidder huen bedre fast. Lad 
det tørre. Lav derefter et hul i den modsatte ende af kuglen 
med en syl. Lim to stykker piberensere fast i hullet. Klip filt 
til keglen og lim på. Klip et lille forklæde og lim eller bind 
fast. Klip toppen af keglen så hovedet kan sidde godt fast. 

Sæt nu hovedet ned i keglen og buk piberenserne ud til 
arme. Hovedet kan evt. limes fast til keglen, hvis den skal 
bruges meget.  
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Julepynt af ler
Selvhærdende ler er også meget velegnet til at lave julepynt af.

Du skal bruge:
Hvidt selvhærdende ler
Hobbymaling
Kagerulle
Pensel
Paptallerken, papir eller bagepapir
Juletræslys

Sådan gør du: 
Tag en stor klump ler og rul det ca. 1 cm tykt. Stik motiverne ud 
med udstiksforme. Tryk dem forsigtigt ud af formene og lav et lille 
hul til snoren med en blomsterpind eller en anden tyk pind. Læg 
dem over på et stykke karton, en paptallerken eller på et stykke 
bagepapir på en bageplade. 
Tag lidt vand på dine fingre og glat kanterne ud så de ikke er så 
skarpe. Du kan også slibe dem med fint sandpapir, når leret er helt 
tørt, så de får nogle bløde kanter og et meget færdigt udtryk.

Du kan vælge at male dem med det samme, eller du kan vente 
til leret er tørt efter et døgns tid. Hvis du skal male mange fine 
detaljer, synes jeg, at det er nemmest, når leret er helt tørt. Vil du 
lave små lysestager, skal leret rulles ud, så det er ca. 3 cm tykt. 
Stik dem ud med formene og sæt forsigtigt et lys i, så du får et hul, 
der passer. Tag lyset op igen. Når leret og malingen er tørt, kan du 
sætte lysene i, og de er klar til brug.
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Forhandlerliste
Karton, perler, pailletter, snor og lim osv., kan du 
købe i alle lokale hobbybutikker.

Dekorations- og gavepapir køber jeg hos: 
   Rice,www.rice.dk
   House Doctor, www.housedoctor.dk 
   Creative Company, www.cchobby.dk  
   Rie Elise Larsen, www.rieeliselarsen.dk
   Panduro, www.panduro.dk
   
Du kan også købe karton, saks, lim osv. hos:
  Bog og ide, www.bogogide.dk
  Gad www.gad.dk

På de forskellige hjemmesider kan du finde nær-
meste forhandler.
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Sjov e idéer
for hele      familien  

Sjove idéer for hele familien er en bog, fyldt 
med skønne kreative indslag for både store og 
små.

Til de små er der idéer til unikke smykker og 
hårpynt, edderkopper og insekter, teaterduk-
ker af strømper og grydeskeer, ridderkappe, 
ridderkrone, skjold, fiskedam, kryds og bolle, 
kager, vindmøller, takser, keramik-dyr, små slik 
clay figurer og meget mere.

De voksne kan lade sig inspirere til at lave 
accessories af filt, lave lygter, vaser, pynt med 
friske blomster, bordpynt til årets fester, smyk-
ker, æsker, collager, puder og meget mere.

Bogen er delt op i et stort afsnit med idéer man 
kan lave hele året, samt kapitler med idéer til 
fastelavn, påske, halloween og jul.

Idéerne er lette at gå til, så både store og små 
hurtigt får smukke resultater.




