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Forord
”Nye skabeloner til juleklip” er en skabelonbog til alle kreative julesjæle.
I bogen vil du finde de traditionelle juleskabeloner i en opdateret og trendy stil.

Jeg har gennem fire år draget rundt med kreative værksteder i hele Danmark.
Før dette lavede jeg livsstilsartikler om børnefamilien til magasiner og hobbyidéer til ugeblade.
I alle de år har den store udfordring, hver gang jeg skulle producere nye kreative ting, været at 
finde flotte skabeloner. Jeg har brugt uendeligt mange timer på at lede i magasiner og gamle 
uddaterede bøger.

Min erfaring siger mig, at alt er lettere, når jeg har de rigtige skabeloner at arbejde ud fra.
Det er først dér, den kreative proces rigtigt kan starte og få frit løb. Har jeg en skabelon, som 
ikke rigtig er min stil, eller som jeg ikke er helt tilfreds med, vil det automatisk smitte af på det 
færdige resultat. Det er vigtigt, at udgangspunktet er godt, og at man ikke er kørt sur i det i 
løbet af processen. I hvert fald hvis man gerne vil have succes og opleve, hvordan den 
kreative proces rigtig kan få frit løb og boble derudaf med en masse smukke og personlige 
produkter som resultat.

Derfor har jeg ofte været ret frustreret over, at der ikke findes en skabelonbog; en bog som kun 
indeholder skabeloner, en bog hvor tegningerne ikke vikler sig ind i hinanden, så det er svært 
at tegne skabelonerne af og en bog som har hver skabelon i tre størrelser, som passer til det, 
man vil bruge dem til.

Jeg har været rigtig træt af at klippe, kopiere, forstørre, arkivere og opbevare skabeloner i én 
uendelighed. Derfor fik jeg for et par år siden idéen til selv at lave en sådan bog.
Jeg ville rigtig gerne lave nogle julemotiver, som passer ind i vores tid. Motiverne skulle være 
søde og kære, som vi alle, både store og små, vil nyde at arbejde med og nyde at have 
hængende i vores hjem.

Udgangspunktet med denne bog er derfor at lave nogle fine motiver, som vil inspirere dig til at 
være kreativ sammen med din familie og dine venner. Motiverne er alle samlet i én bog og sat 
op således, at du let kan tegne skabelonerne af og derfor hurtigt kan komme i gang.
I bogens kapitel: “Sådan gør du” finder du en vejledning til, hvordan du tegner skabelonerne af 
fra denne bog, og hvilke ting du skal købe ind og have klar til jeres juleklip-dag. 

Det er mit håb, at du vil få rigtig megen glæde af denne bog, at bogen vil gøre det lettere for 
dig at tage initiativ til kreative julesysler og komme let og hurtigt i gang, så du ikke kører sur i 
det undervejs ligesom mig.
God arbejdslyst.

Melike Fürstenberg
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Sådan gør du
Det er supernemt at lave disse søde juleklip.
Du kan selv vælge om du vil lave julepynt til træet, til at hænge i stuen, på døren eller måske 
lave små søde julekort.

Det skal du bruge:
    Hvidt karton
    Mønstret papir/gavepapir
    Madpakkepapir
    Bånd
    Perler
    Pailletter
    Snor
    Limstift & flydende lim
    Saks
    Blyant

Vil du lave en skabelon i karton af dine motiver:
1. Læg et stykke madpapir over motivet.
2. Tegn det op med en blyant.
3. Tag et stykke hvidt karton og vend madpakkepapiret herpå, sådan at tegningen vender         
    nedad mod kartonet.
4. Tegn nu motivet op igen på bagsiden af madpakkepapiret.
5. Fjern papiret og tegn motivet op i hånden, hvis ikke det er blevet tydeligt nok.
6. Klip skabelonen ud.
7. Du har nu en skabelon du kan bruge igen og igen.
8. Tag et stykke hvidt karton
9. Lim mønstret papir på begge sider af kartonet.
10: Læg skabelonen ovenpå og tegn op.
11. Klip motivet ud.

Skal du kun lave lidt juleklip og har du ikke brug for en skabelon, gør du således:
1. Læg et stykke madpapir over motivet.
2. Tegn det op med en blyant.
3. Tag et stykke hvidt karton
4. Lim mønstret papir på begge sider af kartonet.
5. Læg madpakkepapiret med dit motiv på med tegningen nedad.
6. Tegn nu motivet op igen på bagsiden af madpakkepapiret.
7. Fjern papiret og tegn nu motivet op i hånden, hvis ikke det er blevet tydeligt nok.
8. Klip motivet ud.

Når du har klippet dit motiv ud, skal du lave et hul til at sætte snor i og bagefter pynte med 
perler. Så er det klar til at blive hængt op i dit hjem.
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Står du hver jul og mangler flotte skabeloner til året juleklip?
Er du træt af at lede rundt i magasiner og bøger for at finde dem?

Og når du så endelig har fundet dem, bøvler du så med at få
skabelonerne kopieret op i den rette størrelse?

Hvis du svarer ja til ovenstående, er denne bog absolut din løsning!
Melike Fürstenberg har igen fortolket julens skønne motiver og tegnet dem op til 

skabeloner, som er supernemme at tegne af og bruge med det samme.

Bogen indeholder mange forskellige skabeloner, hver i tre størrelser.
Nemt og overskueligt!

Små skabeloner til kort, mellemstørrelse til juletræspynt og store til pynt i døren 
eller vinduet.

“Nye skabeloner til juleklip” er en efterfølger til ”135 skabeloner til juleklip”. 
I denne bog får du nye søde skabeloner til julens klip og klister: små søde kirker, 

iskrystaller, stjerner, hjorte, træer, huse og meget, meget mere.
Og det bedste er, at du kan tage bogen frem år efter år.

Nu vil børnefamilier aldrig mere mangle søde og brugbare juleskabeloner!




