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Vejledning: Nissedreng og kat. 

Du skal bruge følgende farver karton:  

Lilla, grå, gul, ansigtsfarve, abrikos, hvid, orange  

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

 

NISSEDRENG. 

Klip 1 hue i lilla karton skabelon nr. 1 

Klip 2 bukser i lilla karton skabelon nr. 2 

Klip 2 bluser i grå karton skabelon nr. 3 

Klip 2 strømper i grå karton skabelon nr. 4 

Klip 4 ærmer i grå karton skabelon nr. 5 

Klip 2 træsko i gul karton skabelon nr. 6 

Klip 1 hoved i ansigts farvet karton skabelon nr. 7 

Klip 2 ører i abrikos farvet karton skabelon nr. 8 

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

Klip 1 næse i abrikosfarvet karton skabelon nr. 10 

Klip 1 hår i orange karton skabelon nr. 11 

Klip 2 hænder skabelon nr. 12 

 

Lim hænderne imellem ærmerne.  

Lim strømperne imellem bukserne. 

Lim en træsko på hver strømpe.  

Lim hoved og bukser imellem blusedelene. 

Lim en arm på hver side. Lim huen på.  

Lim øjne, hår og næse på.  

Lim et øre på hver side af hovedet.  

Tegn en glad mund med tusch. Bind en guldsnor om livet på nissen. 
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Vejledning: Nissedreng og kat. 

Du skal bruge følgende farver karton:  

Lilla, grå, gul, ansigtsfarve, abrikos, hvid, orange ,sort, rød, mørk & lys grøn. 

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

 

KAT: 

Klip 1 krop i sort karton skabelon nr. 13 

Klip 1 hale i sort karton skabelon nr. 14 

Klip 2 halespidser i hvid karton skabelon nr. 15 

Klip 2 poter i hvid karton skabelon nr. 16 

Klip 2 øjne i gul karton skabelon nr. 17 – tegn pupiller med sort tusch. 

Klip 1 snude i abrikos farvet karton skabelon nr. 18 

Klip 1 sløjfe i rød karton skabelon nr. 19 

Klip 2 inder ører i abrikos farvet karton skabelon nr. 20  

 

 

Lim hale spidserne på halen og lim halen bag på katten.  

Lim øjne, snude og inder ører på.  

Tegn mund og knurhår med en sølvtusch.  

Lim sløjfen på.  

Lim katten fast til nissedrengens ene hånd. 

Klip 2 grangrene – i 2 forskellige grønne nr. 21 

Klip takker i grangrenene.  

Lim grenene sammen – forskudt for hinanden.  

Lim nisse og kat på.  

Sæt sytråd i og hæng op . 


