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Klippenissen
Se også tekst og tegninger på side 6.

Materialer: Rødt, brunt, hvidt, sort, hudfarvet, turkis,
mør keblåt, gult, lilla og grønt karton. Sort sytråd. Fly-
dende lim og limstift.

Se billedet side 5
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Ja, “Klippenissen” det er mig,
og her i bogen viser jeg,
hvordan man klipper julepynt,
så snup en saks og få begyndt,
for juleaften kommer snart,
og alt skal være helt parat!
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Se tekst og tegninger side 4 og 6
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Se billedet på side 5 og tegninger på side 4.

Fremgangsmåde: Klip en krop, en venstre og en højre
hånd og to ben i rødt karton. Tegningen viser kun et
venstre ben, så højre ben klippes spejlvendt. Klip et tur-
kis tørklæde, der består af en del, der limes på forsiden
og en del, der limes på bagsiden af halsen. Tørklæde-
snipperne skal ikke limes fast. Klip et hudfarvet ansigt
og lim det på nissehuen, som vist på tegningen. Klip
brunt hår og lim det på panden. Klip to sorte prikker
med hulleapparatet og lim dem på ansigtet som øjne el-
ler mal øjnene med en sort tuschpen. Klip en rød næse
og en rød mund og lim dem på ansigtet. Klip en hvid
kvast og lim den bag på nissehuen. Klip en mørkeblå
saks og lim den på nissekroppen, som angivet med

stiplede linier. Den ene tørklædesnip anbringes foran
saksen, inden den limes fast. Brug en vatpind til at an-
bringe små limklatter mellem nissen og saksen og lim
den fast lidt efter lidt. Lim derefter højre og venstre ben
på forsiden af saksen, som vist med stiplede linier. Lim
venstre og højre hånd på saksen og nissen, som angi-
vet med en stiplet linie ved venstre hånd. Klip og lim en
gul prik på saksen. Klip et grønt hjerte, en gul stjerne og
et lilla kræmmerhus. Træk en sytråd på en synål og stik
nålen gennem figurerne ved de små prikker. Bind sytrå-
den fast og bind stjernen, hjertet og kræmmerhuset på
nissen, ved de afmærkede prikker. Træk til sidst en tråd
gennem kvasten på nissehuen og lav en løkke til op-
hængning. 
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