Du behöver
n 4 glasspinnar
n Band ca 80 cm
n Pärlor att dekorera med
n Sax och lim
n Färg och pensel

Gör så här

Klipp två kartongremsor
45 cm långa och
5 cm breda.

Gör en liten
gran av glasspinnar och band
att hänga
i julgranen eller
i fönstret.

Limma ihop glasspinnarna till en triangel
med en pinne bakom. Använd limpistol.
Måla glasspinnarna om du vill.

Gör en fin triangel som
kan användas som alternativ till julgran.

Gör hål mitt på remsan
vid markeringarna med
ett vasst föremål.

Limma ihop de två längre
remsorna i toppen.

Gör så här

Pynta din gran på valfritt
sätt.

Klipp ett huvud av en
toarulle, ca 2 cm. Gör
hål för hornen med ett
vasst föremål.
Klipp eller såga av
grenar till horn och trä
in dem på renens huvud. Kapa en lite grövre pinne till hals och
limma fast på huvudet
och på kroppen.

Du behöver
n Tomma toarullar
n Pinnar och grenar
n Limpistol med lim
n Syl eller liknande
att göra hål med
n Sax

Teknikhörnan presenteras av:

Få mer instruktioner, ladda hem tidigare teknikhörnor och läs mer: webben7.se/hörnan
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Gör markeringar på de
två längre remsorna 5
cm och 20 cm från den
kant som inte är vikt. Det
är där du ska göra hål för
snörena.

Trä in snörena i hålen och
julkulorna. Knyt fast.

Dekorera med pärlor.

Smycka eventuellt
din ren.

Vik de längre remsorna 6
cm in från en sida.

Limma de två längre
remsorna med den korta.
Lägg de vikta delarna mot
den kortare remsan.

Ta bandet och fäst på baksidan av den
mittersta pinnen med lite lim och väv sedan bandet runt pinnarna. Avsluta med
att limma fast ett band till upphängning
samtidigt som du limmar fast bandet.

Kapa fyra lika långa
pinnar till ben och
limma fast dem på
kroppen.

Klipp en remsa 30 cm
lång och 5 cm bred.

Rudolf med röda mulen
eller andra julrenar av
toapappersrullar.

Klipp gärna ut och spara!

Gör
så här

Du behöver
n Kartong
n Snöre
n Julkulor
n Sax
n Syl eller
något annat
vasst att göra
hål med
n Limpistol
och lim

