Pysseltips Julsamling

Skapa en fin tändsticksask som du kan ge bort till din
ensamma granne eller en vän!

Du behöver:
● Tändsticksask (använd med fördel en
stor ask, så har du större yta att
pyssla på)
● Linjal
● Penna
● Sax
● Lim
Snyggt papper, gärna av tjockare kvalitet
Bokmärken, dymoremsa eller annat
pimpmaterial
Decoupage lim och pensel för att ge
skyddande, blank yta ovanpå pappret
Tips: Man kan t ex skriva “Idag ber vi
för” på dymoremsan och när
tändsticksasken är slut kan ni istället fylla
den med egenskrivna lappar där det står
namn på människor/saker ni vill be för.
Dra en lapp om dagen och be
tillsammans med hela familjen!
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Glasburk med pimpat lock - fyll med go’saker!

Du behöver:
● Valfri storlek på rengjord
glasburk
● Snyggt papper av tjockare
kvalitet - använd locket
som mall men lägg till 1,5
cm runtom
● Decoupagelim och pensel
som du använder både
direkt på burkens lock för
att fästa pappret, men
sedan även på pappret för
att ge skyddande, blank yta
● Ev dymoremsa eller annat
pimp
● Något gott att fylla den
med!
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Dekorera pepparkakor och ge bort till någon som är ensam

Recept på kristyr:
1 äggvita
4 dl florsocker
1 tsk ättiksprit (12%)
Allt vispas ihop smidigt med elvisp. Lägg i spritspåse, eller vanlig plastpåse och klipp ett litet hål.
Eller så köper du en färdig kristyrtub från mataffär. Varför göra det krångligt när det finns
genvägar?
Skriv fina meddelanden eller dekorera pepparkakor och ge bort!
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Pappersgirlang

Du behöver:
● Papper - färgat, lite tjockare eller varför inte sidor från gamla fina Budbäraren-nummer?
● Sax och lim, alternativt tejp eller häftklamrar
Gör så här:
Klipp remsor. Testa dig fram hur breda och långa bitar du vill ha till girlangen. Limma ihop den
första ringen och trä sedan ny pappersremsa i den första ringen - limma ihop. Upprepa till dess
du är nöjd med girlangens längd!

