Julefigurer af paprør med
pynt
Lav en julemand, snemand, nisse og et
rensdyr af paprør, der dekoreres med
forskellige kreative materialer. Brug bl.a. Plus
Color hobbymaling, Sticky Base, rulleøjne,
chenille, pomponer, m.m.

Inspiration: 15724
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Lav en julemand ved at male et paprør
med rød hobbymaling undtagen der, hvor
ansigtet skal være. Det behøver ikke
være nøje afgrænset, da skægget af
Foam Clay vil dække overgangen.

Print og klip skabelonen ud til nissehuen,
der findes som en særskilt PDF på denne
side. Klip ud i rødt karton og lim sammen
til en kegle med Sticky Base.
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Sæt selvklæbende rulleøjne på. Form en
næse af rød Silk Clay og sæt denne på.
Fastgør hvid Foam Clay på kanten og i
toppen af nissehuen, og fastgør det på
røret, så det ligner skæg.
Tip: Foam
Clay og Silk Clay klæber fast på træ, pap,
m.m., så længe det er fugtigt. Det
lufttørrer i løbet af 24 timer og bliver
derefter hårdt.

Lav et bælte af en brun chenille, der
bindes rundt om maven og et
guldspænde formes af guld chenille. Lim
nissehue og guldspændet fast med
Sticky Base.
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Her ses den færdige julemand.

Lav en snemand ved at male et rør hvidt
med Plus Color hobbymaling. Mal et rør
af halv størrelse sort.
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Tegn en cirkel op på sort karton og klip
ud. Lim rør og cirkel sammen med Sticky
Base som vist på billedet.
Tip: Brug
låget af en Sticky Base bøtte som
skabelon til cirklen (ca. 8 cm i diameter).

Lav et halstørklæde ved at sno rød og
hvid chenille rundt om hinanden som vist
på billedet.
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Fastgør rulleøjne, og form snemandens
næse og knapper af Silk Clay.

Her ses den færdige snemand.
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Lav en nisse ved skiftevis at binde hvid
og rød chenille omkring et paprør. Sno
hver chenille omkring sig selv for at
hæfte enden, og klip af. Fortsæt til den
ene halvdel af røret er dækket.

Lav nissens nissehue på samme måde
som i step 2. Brug en pompon som
nissehuens top og en hvid chenille til
nissehuens kant. Begge dele limes fast
med Sticky Base. Fastgør rulleøjne, og tril
et lille stykke rød chenille til en kugle,
som sættes fast med Sticky Base som
næse.
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Her ses den færdige nisse.

Lav et rensdyr ved at forme rensdyrets
gevir af brun chenille.
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Lim gevir og en lille rød pompon på et
paprør med Sticky Base, og sæt
selvklæbende rulleøjne på.

Bind et stykke bomuldssnor med en
bjælde omkring rensdyrets hals. Her ses
det færdige rensdyr.
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