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For mig var det et magisk øjeblik, den dag Gitte Jensen rakte hånden frem og spurgte, hvad jeg syntes 

om den stjerne, hun netop havde flettet. Vi arbejdede sammen på mit Værktor. Gitte havde sat sig med 

nogle flettestrimler og sad bare der og legede og eksperimenterede. Pludselig havde hun flettet sig frem 

til den stjerne, vi nu har døbt Gavestjernen. Jeg var intet mindre end vildt imponeret. Det gav Gitte blod 

på tanden til at finde på endnu en stjerne, og  inden længe var Sløjfestjernen født... Begge stjerner har en 

terning i midten, - og da den let kan ligne en gave eller en æske, var det oplagt også at lave en vejledning 

på den alene - og dem har vi valgt at kalde for Pynteæsker. Alle tre passer perfekt til jul - men som du kan 

se på side 29, så kan det også ende med at blive til noget fint pynt fx til en barnedåb. 

Nu fik du historien om, hvordan Gittes stjerner kom til verden - og mon ikke der kommer mere fra hendes 

hånd? Hun er vild med at arbejde med papir og kan slet ikke lade være med at forsøge at bukke, vende og 

dreje det på nye måder. 

Rigtig god skaberlyst til dig. 

Husk, at du altid kan altid finde masser af idéer 

her på min blog:  www.tinadalboge.dk
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GITTe  JeNSeN

Papir giver mig ro
At arbejde med papir har altid givet mig en dejlig ro. Jeg kan sidde i timer og flette den samme slags 

stjerne samtidig med at, jeg glemmer tid og sted. Det at skabe nyt og finde på er noget, jeg er begyndt 

på efter mange timers øvelser med “almindelige” flettede stjerner.  Mens jeg sidder og leger og prøver 

mig frem, kan jeg selv forundres over, når jeg pludselig har skabt noget nyt. Så bliver det jo ekstra sjovt 

at lave en ny “kollektion” og få fyldt godt op på gavehylden, så jeg kan berige venner og famile med de 

hjemmelavede gaver. Jeg plejer at komme mine stjerner i cellofanposer, for på den måde bliver det en 

ekstra fin  og personlig gave at komme med. Det er vigtigt for mig at få med, at man skal øve sig og være 

tålmodig. Jeg er sikker på, at alle kan lære at flette disse stjerner og pynteæsker - men man skal ofte prøve 

et par gange, før de bliver helt rigtige. Tænk på, at det er ligesom med pandekager - den første skal oftest 

kasseres, men så er der så meget mere at glæde sig til, når de næste bliver rigtig gode. 
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De flettestrimler, der er brugt i vejledningen, er 40 mm brede, da de er lettest at starte med.  

Der er eksempler på stjerner og pynteæsker, der er flettet med strimler, der har følgende dimensioner:                   

15 mm x 45 cm  /  25 mm x 86 cm /  40 mm x 100 cm. 

Herunder kan du se, hvordan du kan bruge de forskellige bredder, så du får mest muligt ud af dem:  

15 mm x 45 cm 

Ved Pynteæsken og Sløjfestjernen foldes strimlen sammen på midten og klippes over, så du får to 

strimler ud af en. Ved Gavestjernen kan du klippe 15 cm af en strimmel. Gør det samme ved en strimmel 

mere. Sæt nu de to afklippede strimler på hver 15 cm sammen med dobbeltklæbende tape, og fold den 

efter tapen. Sørg for at vende samlingen nedad.            TIP   Det er godt at bruge en pincet til 15 mm.  

25 mm x 86 cm 

Fold strimlen op og klip den midt over. Fold nu hver strimmel på midten, så du får to strimler ud af en. 

40 mm x 100 cm 

Fold strimlen ud, og klip den over ved 34 cm. Gør det samme ved en strimmel mere. Sæt nu de to 

afklippede strimler på hver 34 cm sammen med dobbeltklæbende tape, og fold den efter tapen. Sørg for 

at gemme samlingen ved at bukke den nedad.  

 

Du kan se mere om det dobbeltklæbende tape her og om flettestrimlerne her 
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På de følgende sider kan du se, hvordan du fletter Sløjfestjernen, Gavestjernen og de små Pynteæsker. 
Udover et enkelt buk så er det samme grundteknik. Når du først har prøvet det et par gange, er det slet ikke 
svært. Fra side 15 skal du holde øje med bogstavet i cirklen, så du lettere kan se, om det er  Sløjfestjernen, 
Gavestjernen eller Pynteæskerne, der bliver omtalt. 
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