JULEPYNT - KOGLER
Kogleugler
Uglen er lavet med øjne af stilke fra
agern. Har du ikke plastikøjne kan du
klippe hvid pap ud og tegne øjnene. Næbbet
er klippet ud i pap. Lim øjne og næb på
med limpistol. Der kan sættes en snor i
toppen, så den kan hænges op.

Kogleengle
Engelene er lavet med en krop af en
kogle, og en træperle som hoved. Vingerne
kan laves i pap og eller filt. Pynt
vingerne med glimmer, filt og eller
tusch. Tegn et ansigt med en tusch og lav
en lille krone eller glorie af pap eller
piberenser. Brug en varm limpistol.

Koglejuletræer
Juletræerne er lavet ved at lime en grillpind af
træ på koglebunden. Vikl snor rundt om pinden, og
hæft det med lim. Sav små stykker af en gren, og
bor hul i til pinden. Lim derefter pinden fast i
hullet, med en limpistol.

Koglerensdyr
Rensdyrene er lavet med en kogle krop og grene
limet på til ben. Øjnene og perlenæsen er limet
på med limpistol. Har du ikke plastikøjne kan de
klippes i sort og hvid karton. Gevirerne er
lavet af piberensere og limet på. Kan også
klippes af filt eller pap, som limes på.

JULEPYNT - KOGLER

Koglekrans
Kransen består af 5 kogler, som er malet hvide.
De er limet sammen i en stjerne form, med en
varm lim pistol. Til sidst er der bundet et bånd
om, således den kan hænge. Kan evt. drysses med
glimmer.

Koglejuletræer på korkbund
Juletræerne
er
lavet
af
kogler
og
halve
korkpropper som bunde. Mal koglen og drys evt.
glimmer på malingen. Glimmer piberenser foldes
som stjerne, og brug evt. glimmer snor som pynt.
Alt er limet sammen med en varm limpistol.

Koglenisser
Form lidt vat som skæg og lim det på i toppen af
koglen. Klip rød filt i en trekant. Lim et
stykke snor i spidsen af trekanten. Kom lim på
den ene side og fold filten sammen til en hue
med snoren i toppen. Lim huen på koglen og lim
derefter en træperle på som næse.

