
Tumstocksstjärna
Du behöver:
En tumstock

Vekla ut tumstocken  
i sektioner om 2  

Vik tumstocken till en  
stjärna 

Julkulor
Du behöver:
Någon form av papper 
- tidnignspapper, gammalt omslags-
papper, reklamblad eller A4 papper  
går utmärkt

snöre

Ta pappret och knöla ihop det 
till en boll med händerna. 

Knyt snöre runt  

Häng upp på önskad plats.

Fina  
tallkottar
Du behöver:
Tallkottar
snöre
evfärg i önskad kulör

Om du vill ha kottarna färgade 
börjar du med att måla dem i 
önskad kulör.

Knyt ett snöre i dem  
och häng upp.

Oavsett om man är liten eller stor 
en liten pysselådra inom oss bor.

Det behöver inte vara så svårt.
Det gäller att mysa och  

inte slita så hårt.

Dessa pyssel handlar bara om viljan
Nu när vi önskar er 

God Jul och Gott Nytt År 

från

Frostbräck
Du behöver:
200 g Choklad
Frostflingor/puffar
bakplåtspapper

Smält chokladen

Blanda i frostpuffarna lite i  
taget för att få önskad mängd.

Bred ut på bakplåstspapper

Ställ svalt och låt stelna  

Dela med kniv eller bryta med 
fingrarna.

Snögubbar
Du behöver:
3 korkar/lock/kapsyler 
-kapsyler, mjölkförpackningar, 
glasburkslock eller liknande. 
Storleken på snögubben avgörs 
av korkarna. 
vattenfast märkpenna
piprensare eller liten  
tygbit/garn/snöre
lim
1 orange pärla
ev vitsprayfärg om man vill ha 
snögubben helt vit eller varför 
inte guld?

Limma ihop korkarna i rad

Ev spraya på fram och baksida

Rita ögon, mun  och knappar

Limma fast pärlan som näsa

Knyt piprensaren/tygbiten/ 
garnet som halsduk

Limma fast en bit  

garn/snöre på baksidan  
av översta kapsylen 
/korken/locket som  
ögla att hänga i.

Mys med ljusstakar
Du behöver:
glasflaskor
konservburkar
glasburkar
önskad dekor t ex flamsäker 
mossa, natursnöre, kanelstänger
ljus

Att göra ljusstakar av gamla  
flaskor, konservburkar, glas- 
burkar  mm är enkelt och det är 
bara fantasin som sätter gränser.

Rengör önskat föremål, ibland 
kan det vara fint att låga etiket-
ten sitta kvar.

Till konserv- och glasburkar 
behöver man någon fyllning för 
att få upp ljuset och att det står 
stadigt. I en glasburk syns det, 
då kan det vara fint med stenar, 
pärlor eller glaskulor. Konserv- 
burkarna fylls  
enkelt upp med  
grus eller 
lekastenar.

Pynta efter  
önskemål.
Tänk på att  
glasflaskorna  
även kan pyntas  
inuti.


