Julkort
Vi har använt:
• Hobbykartong, 180 g
• Spegelkartong
• Träbokstäver
• Sidenband, rött
• Ministickers
• Kristallstenar
• Piprensare, glitter
• Metallfärg, guld
• Glitterfärg, guld & röd
• Röd färg
• Svart fiberspetspenna
• Lim
• Limstift

141 1195
141 4099
236 0689
236 0521
432 2308
443 0570
236 0056
242 0996
242 0787

255 0301

Verktyg och tillbehör:
• Sax
• Avbitartång eller sax som du inte är rädd om
• Pensel

Dessa kort är gjorda av A4 Hobbykartong. Det stora kortet är ett A4-ark
som är dubbelvikt, medan de små är först delade på mitten och sedan
vikts ihop. Av ett A4-ark får man 1 st stort dubbelvikt A5-kort eller 2 st
dubbla A6-kort.
God Jul-kort med snöstjärna:
Måla träbokstäver GOD JUL med röd färg. När de torkat kan glitterfärg
målas ovanpå för extra glittereffekt.
Klipp av 3 st ca 10 cm långa bitar piprensare. Lägg två av bitarna i kors
och tvinna ihop dem på mitten så det bildas ett kryss. Ta den tredje biten
och tvinna ihop med krysset. Vik ut de sex uddarna till en stjärna.
Lägg stjärnan på kortet och justera längden på uddarna om det behövs.
Klipp av 6 små bitar piprensare, ca 4 cm långa. Tvinna fast en bit på varje
stjärnudd. Fäst snöstjärnan och bokstäverna på kortet med lim.
Stort kort med paket:
Måla träbokstäver GOD JUL med guldmetallfärg. När de torkat kan glitterfärg målas ovanpå för extra glittereffekt.
Klipp en kvadrat ca 7,5x7,5 cm av spegelkartong till paket och limma rött
sidenband längs mitten. Fäst kvadraten på kortet med limstift och
träbokstäverna med lim.
Dekorera paketet med små ministickers. Tryck fast dem ordentligt! Gör en
rosett av sidenband och fäst med lim överst på paketet.
Kort med julkulor:
Rita ett antal lodräta linjer i olika längder med fiberspetspenna från
kortets ovankant. Limma fast kristallstenar på linjerna med lim.

