
Du behöver:
Ett blockljus, en nagelsax och
några färgade vaxplattor (finns
att köpa i hobbyaffärer).

Gör så här:
1. Klipp ut ett motiv eller ett
vackert mönster ur vaxplattorna.

2. Tryck fast motivet på blockljuset.

3. Ge bort ditt ljus i julklapp till
någon du gillar!

De fyra sista veckorna
innan julafton kallas för
advent. Då förbereder vi
julen. Förr i tiden var de
här veckorna fyllda med
allt slags julstök. Man
bakade, bryggde öl, stor-
städade och stöpte ljus.

Förbered julen, du med,
och gör ett personligt
blockljus!

Det lackar mot jul
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Förr i tiden var lucia-
natten en skräcknatt.
Man trodde att onda
väsen kunde ta en,
och alla höll sig därför
inomhus. Natten var
mörk och magisk. Det
påstods att djuren
kunde tala.
Nu för tiden kallas
luciadagen för ljusets
högtid, och med lite
tur blir du bjuden
på frukost av självaste
Lucia.

Bind en egen lucia-
krans! Kransen kan
du ha i håret eller
hänga på dörren.

Du behöver: Tjock ståltråd, tunn
ståltråd, avbitartång, buxbomris eller
lingonris och 1 m färgat sidenband.

Gör så här:
1. Gör en ring av den
tjockare ståltråden,
25 cm i diameter
är lagom.

Lusse lelle

3. Linda bandet runt kransen.

2. Ta riset och bind
runt ringen med
hjälp av den tun-
na ståltråden.
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Vår tids rödklädda
tomte är en vänlig
farbror som kommer
med julklappar. Förr i
tiden trodde man att
han var en liten och
grå skyddsande på
gården. Man skulle
vara snäll mot tomten,
annars kunde han lätt
bli arg. På julafton
bjöd man honom på
en stor tallrik god
gröt.

En egen garanterat
vänlig tomte att hänga
i granen fixar du lätt
själv!

Hej tomtegubbar
Du behöver: Rött garn, kartongmallar,
2 plastögon (finns i hobbyaffärer), röd
filt, sax, en grov synål och lim.

Gör så här:
1. Klipp ut två kartongmallar
och lägg ihop dem.

2. Trä garnet runt
mallarna tills mitthålet
är helt garnfyllt.

3. Klipp längs kanterna.
Knyt till kring garnbollens mitt.
Ta bort mallarna.

4. Limma på en filtluva
och ett par ögon.
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Förr var annandag jul
en riktig festdag. Man
samlades och åt och
drack och lekte lekar.
Tidigt på morgonen red
byns unga män runt i
socknen. De sjöng och
tiggde mat och dryck.
Denna tradition
kallades för Staffan-
ritten, och det är detta
som julvisan Staffan
stalledräng handlar om.

Bjud på kalas, du också,
och överraska kompi-
sarna med en häftig
köttbullegran!

Staffan stalledräng
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Du behöver: Köttbullar, ett styvt
guldfärgat papper på 80x40 cm,
guldfolie, tandpetare och tejp.

Gör så här:
1. Gör en strut av pappret. Tejpa så
att struten blir stabil.

2. Klipp ut en stjärna ur guldfolien.
Tejpa fast den i strutens topp.

3. Sätt köttbullarna
på tandpetarna och
stick dem sym-
metriskt i struten.


