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Vejledning: Julemand i skorsten. 

Du skal bruge følgende farver karton:  

rød, lysegrøn, mørkegrøn, ansigtsfarve, hvid, blå, gul, mønstret og evt. abrikos  

Derudover skal du bruge: saks, lim, sort sprit tusch 

 

JULEMAND I SKORSTEN. 

Klip eller skær 1 ophæng i rød karton skabelon nr. 1 

Klip 1 nissekrop i rød karton skabelon nr. 2 

Klip 2 ærmer i rød karton skabelon nr. 3 

Klip 1 vante i grøn karton skabelon nr. 4 

Klip 1 vante i grøn karton skabelon nr. 5 

Klip 1 hoved i ansigts farve skabelon nr. 6 

Klip 1 næse i abrikos farvet eller rød karton skabelon nr. 7 

Klip 2 øjenbryn i hvid karton skabelon nr. 8 

Klip 2 øjne i hvid karton skabelon  nr. 9 – tegn pupiller med sort tusch. 

Klip 1 skæg i hvid karton skabelon nr. 10 

Klip 1 overskæg i hvid karton skabelon nr.11 

Klip 1 huekant i hvid karton skabelon nr. 12 

Klip 2 sne i hvid karton skabelon nr. 13 

Klip 1 bælte i sort karton skabelon nr.14 

Klip 1 sæk i brun karton skabelon nr. 15 

Klip 6 mursten i brun karton skabelon nr. 16 

Klip 1 skorstenskant i brun karton skabelon nr. 17 

Klip 2 lapper i blå karton skabelon nr. 18 

Klip 1 gave i mønstret karton skabelon nr. 19 

Klip 1 sløjfe i gul karton skabelon nr.20 

Klip 2 blade i mørkegrøn karton skabelon nr. 21 
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Vejledning: Julemand i skorsten 2 

Lim hovedet på. 

lim øjne, øjenbryn og skæg på hovedet.  

Lim overskæg på.  

Lim næsen på.  

Lim huekanten på. 

Lim en lap på hver side af sækken.  

Lim en sløjfe på gaven.  

Lim bæltet på kroppen. 

Lim sækken bag på nissen.  

Lim nissen fast på skorsten.  

Lim skorstens kanten på.  

Lim mursten på skorstenen.  

Lim en vante i mellem de to ærmer. 

Lim gaven på. 

Lim armen på. 

Lim en vante på sækken.  

Lim sne på hver side af skorstenen.  

Lim de grønne blade på ringen.  

Sæt en snor i og hæng op . 


