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Tina Dalbøge er idékvinde, blogger, forfatter og foredragsholder. 
Få mere information på Tina Dalbøges blog med kreative påfund.
Se mere om e-bøgerne i Tinas webshop Kreahobshop.dk 

Print og kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner 
og virksomheder, der har indgået aftale med Copydan, og kun inden 
for de rammer, der er indgået i aftalen.

Videresendelse eller gengivelse af denne e-bog eller dele 
deraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.
© Alle rettigheder forbeholdes. 
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Jeg tror på, at det sparker mest til kreativiteten, hvis man begrænser materialevalget til nogle få ting og ser hvor mange 
forskellige idéer, man kan få ud af det. Det gør det også lettere, hvis man fx vil have nogle krea-ting med på ferie, med 
hjem til en veninde eller et helt tredje sted. Idéerne i denne e-bog Sødt Julepynt er lavet af tre gennemgående mate-
rialer: Piberensere, Silk Clay og muffinsforme, derudover er der brugt nogle grundmaterialer - bl.a. til at pynte med.
Resultatet er noget sødt julepynt i fine farver. Det er mit håb, at du bliver inspireret til at lave dine egne udgaver, og 
måske dine helt egne figurer, når du ser billederne af mine idéer. Får du lyst til at se andre atypiske, skæve og skøre 
idéer, så tjek mine andre udgivelser ved at klikke lige her. I flere af e-bøgerne er der primært brugt genbrug og billige 
hverdagsting, som vi har lige ved hånden. Du kan også finde masser af idéer på min blog www.TinaDalboge.dk - her 
er kreative idéer både til jul og resten af året. Der er også en masse idéer til boligindretning (både inde og ude), til 
fester, og omtale af ting og steder, som jeg har fundet inspirerende. Du finder bloggen ved at klikke her. 

                                                                                                             Mange kreative hilsner fra Tina Dalbøge

FÅ - MEN GOdE sAGER...

http://kreahobshop.dk/produkt-kategori/tina-dalboeges-udgivelser/
www.tinadalboge.dk
http://www.tinadalboge.dk
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GRUNdMAtERIALER
Jeg har brugt vindseltråd, som du kan klippe over med en bidetang eller en gammel saks. Du kan hænge figurerne 
op i ståltråd, sytråd eller i en fjeder, så de hopper lidt. Lim tingene sammen med hvid skolelim og brug en hobbykniv, 
hvis Silk Clayen skal have et snit. Du kan klikke på de turkise links for at se mere. 

http://kreahobshop.dk/produkt-kategori/hobbytilbehoer-og-dekoration/metaltraad/vindseltraad/
http://kreahobshop.dk/butik/perler-og-smykkedele/bidetang/
http://kreahobshop.dk/butik/dekorationsemner/fjeder/
http://kreahobshop.dk/butik/lim/skolelim/
http://kreahobshop.dk/?s=hobbykniv&post_type=product
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Silk Clay er en blød modellermasse, der er let at arbejde med og kan hæfte på sig selv, og som tørrer bare ved 
at stå i luften. Hvis massen tørrer ind, så kom en lille smule vand på og ælt det, til det er blødt igen. Farverne kan 
blandes indbyrdes. Hverken formen eller farven forandrer sig efter tørring.  Se mere om Silk Clay her.  

sILK CLAY

http://kreahobshop.dk/produkt-kategori/stoebe-og-modelleringsmasser/modellering-stoebe-og-modelleringsmasser/silk-clay-selvhaerdende-modellervoks-modellering-stoebe-og-modelleringsmasser/?orderby=price&view=all
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De piberensere, der er brugt, er i 4, 6 og 9 mm’s tykkelse. De findes i mange flotte farver. Piberensere i guld og sølv 
findes i 6 mm’s tykkelse. Jeg har brugt almindelig hvid skolelim til at sætte piberenserne fast med og klippet dem 
over med en tang eller en gammel saks. Se mere om piberenserne ved at klikke her. 

PIBERENsERE

http://kreahobshop.dk/produkt-kategori/hobbytilbehoer-og-dekoration/chenille-og-pomponer/chenille-og-piberensere/?orderby=menu_order&view=all



