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... Stråler juleglansen

Gamle noder på let brunet papir, 

kaffeposer med sølvfarvede inder-

sider, emballeringsbånd og brugte 

gavebånd, glittede magasiner, 

tapetrester i mange farver, æsker i alle 

størrelser, grønne flasker, elastiske 

cykelslanger, dåser uden pant, te-

poser, fyldet fra et tyndslidt vattæppe, 

korkpropper, juicekartoner, iturevne 

tegneserier, toiletruller og meget 

mere... 

Hvorfor dog købe glans- og silkepa-

pir til julepynten, når vi konstant er 

omgivet af uendelige mængder af 

vidt forskellige materialer, som både 

er gratis, nemme at gå til og som 

straks sætter fantasien i gang?

De næste sider er fyldt med inspira-

tion og eksempler på julepynt lavet af 

børn og voksne. 

Nogle er glade for klassiske enkle 

hjerter, mens andre har fundet på 

nisser på flyvemaskiner eller sorte 

gummiguirlander. Fælles for dem er, 

at de har haft det utroligt sjovt 

undervejs og har fundet muligheder i 

det, som vi ellers betragter som 

værdiløst skrald.

Og det er den vej, vi må gå, hvis vi skal 

passe på kloden, dens ressourcer og 

dermed hinanden. 

Rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen 

Vesterbro Lokaludvalg og 

Kgs. Enghave Lokaludvalg

Flagsnor med papflag
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Hjerter klippet med en saks

Til godter eller til vinduet, enkle og børnevenlige eller af den 

fingernemme slags, med eller uden budskaber fra materialet. 

Mulighederne er mange.

Cirkelhjerter

Det enkleste hjerte til godter limes 

sammen af to cirkler papir eller andet 

materiale. 

Brug en underkop som skabelon, tegn 

rundt om og klip ud. Klip en hank i en 

passende længde.

Æskehjerter

Æskehjertet klippes ud af hjørnet af en 

æske og kan evt. dekoreres. Her er det 

hjørnerne af en pizzaæske dekoreret 

med avis og fint papir.                 

Flettede hjerter

Det flettede hjerte kan laves i alle slags 

materialer og størrelser. Fra tebrevet 

eller det lille papir på snoren til te-

posen, bøger, ugeblade og LP-covers.
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Husk blot at strimlerne skal være 

en smule længere end delens 

samlede bredde. 

Buen skal helst starte lidt højere 

end der, hvor strimlerne slutter. 

Men bare kast dig ud i det. Man 

kan altid rette til undervejs.
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Hvor de gyldne stjerner blinke...

Stjerner af aluminiumsbundene fra fyrfadslys og indersiden af 

en juicekarton. Brug også gavebånd i forskellige farver, kapsler, 

der presses flade, ståltråd og perler...
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... og engle dale ned i skjul

Engle af mælkekartoner, fjer fra en gammel pude, servietter, 

små parasoller, flamingo... Kun fantasien sætter grænser.
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Kræmmerhus med krøllet hank 

Kræmmerhus med snip

Det er enkelt at lave runde kræm-

merhuse med en snip stikkende op, 

ligesom dem man køber brændte 

mandler i. Det er blot at rulle et stykke 

kvadratisk papir - eller andet spæn-

dende materiale.

Runde kræmmerhuse

Ellers kan du tegne en stor cirkel på 

papiret, klippe den i kvarte og rulle 

dem til hvert et hus.

Kantede kræmmerhuse

Mindre børn har svært ved at lime de 

runde kræmmerhuse. Lav kantede 

huse med snip ved at folde et 

kvadratisk stykke papir på tværs og 

derefter folde flere gange på langs. 

Jo flere gange du folder, des flere 

kanter. Når du folder papiret ud igen, 

skal nogle af folderne ‘vendes’, så de 

alle folder den samme vej, og så der 

er en stor flade at lime sammen på.

Lanterner af juicekartoner
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Til julebal i nisseland

Alle typer materiale kan bruges til at 

lave sjove nisselandskaber og figurer. 

Fx. nisser af æggebakke og rensdyr af 

plastickopper og toiletruller.     

Du kan også bruge dåser, plastic-

emballage, tapetprøver, flyttekasser, 

reklamer, trærester, snor og vat.
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Men du kan også folde et træ af fint papir 

eller klippe et træ ud i pap og dekorere...

Først skal træet vises... 
siden skal det spises


