Stor flettet julestjerne af 24
stjernestrimler
Flet en stor julestjerne af 24 stjernestrimler.
Stjernen samles af 6 halve stjerner, som
flettes sammen uden brug af lim.

Inspiration: 15758

1

2

Klip enderne af stjernestrimlerne skrå.

Træk stjernestrimlerne skiftevis udenpå
og ind i den ved siden af liggende
strimmel, så der dannes en firkant.
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Buk en strimmel ned ved alle 4 strimler.
Stik den sidste strimmel ind under den
første og træk den ud som vist på
billedet.

Buk en stjernestrimmel bag over. Drej
den rundt og stik ned i hullet. Træk
strimlen igennem.
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Giv spidsen et let tryk, så den lægger sig
pænt. Fortsæt hele vejen rundt (4 gange i
alt).

Vend stjernen og gentag, så der laves 4
spidser mere.
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Sno en af strimlerne bag om og stik den
ind under den ved siden af liggende
strimmel som vist på billedet.

Træk strimlen hele vejen igennem, så
den kommer ud gennem en af de flade
spidser og træk til.
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Fortsæt på samme måde med de næste
tre spidser. Den sidste strimmel stikkes
ind under den første spids.

Vend stjernen om og klip 4 af de
overskydende strimler af. Den
stjernestrimmel, der er foldet med, skal
ikke klippes af. Den halve julestjerne er
nu færdig. Gentag trinnene, så der laves i
alt 6 ens halve julestjerner.
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Saml julestjernen så 3 halve stjerner hele
tiden møder hinanden. Sæt først 2
stjerner sammen ved at føre en strimmel
fra første stjerne igennem spidsen på den
anden stjerne som vist på billedet.

Tag en halv stjerne mere og flet den
sammen med de to andre ved at føre en
af strimlerne gennem spidsen på den
anden stjerne. Gør tilsvarende på sidste
stjerne, så de 3 halve stjerner hænger
sammen.
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Her ses samlingen af de 3 halve
julestjerner fra oven.

Flet den næste halve stjerne ind på
samme måde, og flet herefter den
næstsidste stjerne ind.
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Klip de indvendige stjernestrimler af,
inden den sidste halve stjerne flettes
med. Flet den fast med de 4 strimler fra
den sidste stjerne.

Flet den sidste halve julestjerne fast som
de forrige.
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Variant

Klip de sidste 4 strimler af indvendigt i
stjernen gennem hullerne. Tag også
strimlerne ud denne vej.
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