Du behöver
En lite större glasburk. Till exempel marmelad- eller honungsburk.
Sax.
Såg eller sekatör.
Kvistar eller en utklippt siluett.
Använd gärna exemplet till höger.
Lim.
Smältlim är att föredra till lyktan
med kvistar på. Vanligt papperslim
är att föredra till lyktan med siluett.

Kvistlykta

Klipp/såga kvistarna
så de blir lika långa
som lyktan är hög.
Limma därefter fast
bitarna med litet
mellanrum på lyktan

Siluettlykta

Klipp ut siluetten som
finns till höger eller rita
en egen och klipp ut.
Limma på den på valfri
plats på lyktan.
Limma runt om hela
burken och strö därefter
ut socker på limmet.

Salt eller socker för frosteffekt.

Du behöver
Tom toarulle.
Garn.
Sax.

Gör så här

Markera 2 cm in runt om på
toarullen med en penna. Skär
eller klipp efter markeringen.
Klipp gärna ut och spara!

Klipp till cirka 25 centimeter
långa garnstumpar.
Vik garnet dubbelt och trä in
öglan i ringen. Stoppa garnändarna genom öglan och
dra åt. Fortsätt på samma sätt
runt hela ringen.
Du behöver
Frigolit till
bottenplattan.
Flirtkulor
i olika storlekar.
Samla alla garnändar och knyt
en garnstump runt till tofs.

Träpinne för
att sätta ihop snögubben samt fästa
den på bottenplattan.
LED-värmeljus.
Tubstickat
till mössa.
Ögon,
piprensare, filt eller
tyg till utsmyckning.

Klipp och frisera tofsen.

Limpistol
med lim.

Gör så här

Skär till bottenplattan till önskad storlek.
Limma ihop snögubben, sätt en liten
pinne i hålen och limma ihop så sitter
den ihop bättre.
Sätt fast en pinne i botten på
snögubben. Stick den pinnen i
bottenplattan så kan snögubben vridas.
Limma ihop de små flirtkulorna
till en snölykta. Det ska finnas
plats för ”ljuslågan” i mitten.
Limma fast ljuskoppen på bottenplattan.
Då kan man lyfta upp ljuset och tända och
släcka ljuset samt byta batteri.
Limma ljuslyktan på ljuset.
Dekorera snögubben med mössa, näsa,
ögon, halsduk med mera.
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