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Julens enda måste!
Julen ska vara lekfull, glad och mysig. Och den ska framför
allt vara fri från alla måsten. Ja, förutom vår pyssellåda då.

Allt material som vi har använt här finns i Panduros pyssellåda
”Jul” en smart låda fylld med glitterlim, paljetter, filt, silkespapper, sax, bokmärken, kartong i olika färger, dekorgummi,
lim, julkort att måla, färgpennor m m.
Kartong och bokmärken limmas fast med limstift, paljetter och
piprensare med Panokitt lim Quick.

Små änglar av filt
med ansikten av
träkulor och vingar
av piprensare.

Måla julkorten med fiberspetspennor efter de
förtryckta linjerna. Dekorera med garnbollar,
stjärnor, glitterlim m m.

Att vika silkespapper som dragspel
och klippa girlanger är kul!
De söta tomteflickorna är
gjorda av glittrigt dekorgummi och har fått hår av
garn. Häng ett eller flera
huvud på dörren så plingar
bjällran i mössan när någon
kommer in.

Delarna till de klassiska hjärtana
av glanspapper är utstansade, så
du behöver bara fläta dem efter
beskrivningen.

Klipp 6 cirklar av
kartong, gärna i olika
färger. Vik dem på
mitten och limma
samman i vikningarna
med en upphängningstråd emellan.

Av piprensare kan man göra
mycket! Forma t ex till stjärnor
eller granar och häng i fönstret
eller granen.

Klipp ut hjärtan av
silkespapper och
trä upp dem två
och två på en tråd
tillsammans med
färgglada paljetter.

Att få lov att julpyssla är en stor glädje för de flesta barn oberoende
av ålder. Även de allra yngsta kan göra saker själva eller med lite hjälp.
Oavsett om de väljer att göra sparsmakat pynt eller föredrar färgfrossa
och glitter, så blir julpyntet personligt.
Små röda änglar av hjärtan, piprensare
och träansikten. Fäst en bjällra i upphängningstråden.

Klipp ut massor av granar av
silkespapper och trä upp dem på
en upphängningstråd.
Det blir en fin girlang att hänga på
väggen eller i fönstret.

Här har vi använt dekor och lim från lådan
till att dekorera julgranskulor med.
Julgranskulor: Klocka 100103 • Hjärta 100106
• Platta kulor 030106 • Rund kula 6 cm 030250

En glittrande
pompomboll blir en
perfekt klockkläpp!
Limma färgglada paljetter
på klockan och en guldig
piprensare runt
nederkanten.

Guldstjärnor hör julen till!
Att dekorera kulor med självhäftande
stjärnor är något även de yngsta
klarar av själva, och fint blir det!

Platta glaskulor är enkla att
dekorera eftersom de snällt
ligger kvar där man lägger
dem.
Först har vi limmat ett
bokmärke på varje
kula. Sedan har kulorna fått massor av
glittrande prickar
av glitterlim.
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Du hittar fler Hobbyidéer för barn
på www.pandurohobby.se som
du kan ladda ner som pdf-filer.

