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Nissekort med en glad nisse i et vindue

Se foto side 33 og tegning side 32

Fold et stort kort af et ark rødt karton (A4).
Lim et stykke lys blå karton på 7 x 8,5 cm på for-
siden.
Klip ansigt, nissehue og hænder, som på side 32, 
og lim delene på kortet.

Lav små hvide snefnug med stanseværktøj, og 
lim dem på kortet.
Fold evt. et ark hvidt kopipapir til et indlæg, og 
lim det fast langs foldelinjen i kortet.
Kortet passer til kuverter i C5 format.

Skriv God Jul med en hvid tuschpen eller brug
selvklæbende bogstaver til teksten.
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Julemænd til pynt på bordet

Se foto side 35 og tegning side 37

Klip et kræmmerhus i rødt karton og rids de 
stiplede linjer let med en hobbykniv eller et fal-
seben.
Klip skæg og overskæg i hvidt karton.
Klip ansigt og hænder i hudfarvet karton.
Klip et hjerte i lys grøn karton og dertil en lille 
gren med to blade i grønt karton, eller klip den 
større gren med tre blade.
Klip næse og bær i rødt karton og øjne i sort 
karton med stanseværktøj.

Buk kræmmerhuset langs de stiplede linjer, og 
lim det sammen ved limfladen.
Lim skægget på den ene flade (ill. 1).
Lim ansigtet på skægget (ill. 2).
Lim overskægget på ansigtet (ill. 3).
Lim øjne og næse på ansigtet (ill. 4).
Lim en lille gren fast bag hjertet, og lim det på 
julemanden, eller lim en større gren med tre 
blade på modellen.
Lim små røde bær på de grønne grene.
Lim hænderne fast i kanten af hjertet, eller så 
de holder grenen.

Tegn reflekser i øjne, røde bær og på næsen 
med en hvid tuschpen. 

Tip:
Læg tegningen (evt. en fotokopi) af kræmmer-
huset på et stykke rødt karton, og hold den på 
plads med lidt tape, klips eller hæfteklammer. 
Rids derefter langs de stiplede linjer og klip 
kræmmerhuset ud gennem begge lag på én 
gang.
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