
Julesjov med











Følg linjerne og finde ud af det!

Hvem får risengrød først?



Kan du hjælpe Olaf og duen hen til risengrøden?

Flyvetur gennem byen



Grankogle N isser 
Allerførst skal der findes grankogler.

Lav derefter en halv eller kvart cirkel af filt eller 
papir. Du kan måske bruge en kop eller en lille 
tallerken til at tegne efter. 

Saml enderne til en lille nissehat, så den passer i 
størrelsen til grankoglen og lim den sammen. ‘

Sæt den fast på grankoglen med en klat lim.

Tid til at putte øjne på nissen. Du kan klippe 
nogle ud af papir. Brug evt. dem fra udklipsarket.

Øjnene kan også være af knapper, googly eyes 
eller noget helt tredje. Og du kan være kreativ 

med skæg og alverdens andet, hvis du har lyst.

Grankogle-nisser er tit nogle rigtige væltepetere, så 
du kan hjælpe dem med et stykke pap eller træ 
klistret til bunden af koglen.

Man kan også hænge dem op med en snor i hatten!

Materialer:
- Grankogler

- Rødt filt eller papir
- Lim

Evt.:
- Knapper, øjne



Gren rensdyr
Materialer:

- Grene
- Papir
- Lim
- Snor

Evt.:
- Knapper, øjne

Find tre grene ude i skoven. 
To af dem kan med fordel have en masse små 
kviste for enden, så de ligner rensdyrenes 
gevirer.

Saml grenene i en trekant med grenen uden 
kviste øverst. 
Lim eller bind dem sammen.

Klip en næse ud af papir, eller brug en knap og 
lim den fast i spidsen af trekanten.

Lav to øjne af papir og lim dem fast. Du kan 
også bruge knapper eller googly eyes.

Bind en snor i den miderste gren og rensdyret 
er klar til at pynte.



Iskugler

Tag på en god gåtur i naturen og find en masse 
sjove ting, I kan bruge som pynt. 
I kan f.eks. tage på Natureventyr tæt på jer.

Find de forme frem, I gerne vil bruge til at lave 
iskuglerne. Læg pynten ned i formen og dæk det 
til med vand. Mindre vand fryser hurtigere og er 
lettere at se igennem.

Læg den ene ende af snoren ned i vandet. I kan 
evt. binde en knude eller løkke på inden den 

kommer i vandet.

Sæt formene i fryseren, og så er det bare at 
vente, til de er frosset helt til is.

Når figurerne er frosset, er det tid til at tage 
dem ud af formene. Nu kan de hænges op, men 
det er nok bedst at gøre udenfor.

Hvis der er frostkoldt holder figurene længe. 
Hvis ikke kan I følge med i, hvordan de smelter.

Skal det være helt vildt kan I putte frugtfarve i 
vandet og lave farvet is.

Materialer:
-Ting fra naturen

- Forme 
(isbøtter, engangskrus, 

tallerken, osv. så længe at de 
kan tåle frost)

- Snor
- Vand



Udklipsark


