Pynta rätt
med Navet
M

ånga av oss smyckar vårt hem lite mer under julen och det är vanligt att pyssla lite och tillverka
fina saker själv. Vi hakar på dessa traditioner med tips om några julpyssel som är riktigt hållbara
– nämligen sådana som kan tillverkas av material som annars skulle ha slängts. I år passar det extra bra
eftersom årets julklapp är ”det återvunna plagget”.

Bokhjärta
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Du behöver: dagstidning, snöre (från ett uppackat
paket?), mindre tygbit (från ett färdiganvänt
klädesplagg?), band eller fint snöre (från en
present?), fin knapp (från en gammal skjorta?), sax
som kan klippa i tyg

Du behöver: gammal bok (som ingen vill läsa
längre), häftapparat, sax, snöre eller smalt band.
Gör så här:
1. Dra ut några sidor ur boken. Klipp 6 lika
breda remsor av pappret längs långsidan,
1,5 - 5 cm breda.
2. Klipp pappersremsorna i 3 olika
längder, 2 remsor av varje längd.
3. Håll ihop båda ändarna på den
kortaste remsan. Placera den andra
korta remsan bredvid och gör
samma sak med den så att ett
hjärta formas.
4. Fortsätt med nästa storlek på
remsan utanför de andra.
5. …och med nästa storlek.
6. Häfta ihop alla remsor längst ner.
7. Vik ditt snöre/band på mitten.
Stick ner ändarna i mitten av
hjärtat, så långt ner det går. Häfta
ihop en gång till, över ändarna på
bandet
8. Klipp av en bit längst ner vid hjärtats
spets om det behöver jämnas till.
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En annan sorts julkula

Gör så här:
1. Knöla ihop en tidningssida till en liten
boll. Lägg en ny sida runt den och
tryck ihop. Upprepa till dess att
bollen är minst 5 cm i diameter.
2. Knyt snöre runt bollen i några
olika riktningar. Klipp av ändarna.
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3. Klipp ut en bit av tyget (inte
för liten – den ska räcka runt
tidningsbollen och lite till).
4. Samla ihop tyget till ett ställe, knyt fast
bandet/snöret ordentligt.
5. Klipp tyget rakt av från sidan.
6. Knyt fast en fin knapp i snöret/bandet.

Stor stjärna
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Du behöver: toarullar, lim, knappar, snöre
eller smalt band (ca 25 cm långt)

1 och 2
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Gör så här:
1. Platta till hela toarullen. Tryck extra på
vikningen så att den blir skarp.
2. Klipp minst 6 lika breda remsor av din
toarulle.
3. Limma ihop dem med varandra till en
stjärna.
4. Limma fast en knapp på varje sida i mitten
av stjärnan.
5. Knyt fast ett snöre i stjärnan.

Liten stjärna
Du behöver: toarullar, lim, knappar,
snöre eller smalt band (ca 25 cm långt)
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Gör så här:
1. Platta till hela toarullen. Tryck extra på vikningen så att den blir skarp.
2. Klipp minst 4 lika breda remsor av din toarulle.
3. Vik remsorna på mitten.
4. Limma ihop till en stjärna genom att sätta ihop de dubbelvikta remsorna.
5. Limma fast en knapp på varje sida i mitten av stjärnan.
6. Knyt fast ett snöre i stjärnan.

Nästa gång blir det nyårsspecial...

