Julenissens hus
Julenissens hus er her laget ved å sette
sammen 3D huset. Huset kan settes sammen
uten bruk av lim. Sengen og arbeidsbordet er
laget av ispinner. Leketøyet er laget av Silk
Clay og det hele er satt opp i julenissens hus.

Inspiration: 15023
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Lim på tapeten inni huset.

Når limen er tørr settes huset sammen.

3

4

Sett en snor fast i samlingen som vist på
bildet.

Lag små leketøy av Silk Clay til
julenissens verksted. Bruk fantasien for å
lage ditt eget eller bruk step 4-14 til
inspirasjon og veiledning.
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Lag små møbler av ispinner. Her er
ispinne klippet i stykker for å lage et
bord. Skjær ispinnene over med en
hobbykniv eller bruk en listesaks som er
lett og raskt å bruke til ispinner.

Bordet settes sammen ved å legge 3
ispinner ved siden av hverandre. De 4
mindre stykker ispinner limes på langs og
bordene settes på høykant og i spenn
ned mellom de korte stykkene, som vist
på bildet.
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Sengen av ispinner lages på samme
måte som bordet, men med andre mål.
Se bildet her.

Sengegavl lages ved å lime endene av
ispinnene så de står på høykant på
sengens bunn som er limt sammen på
samme måte som bordet.

19

20

Klipp de resterende delene ut fra det
utprintede arket.

Sett sammen de små eskene, bruk evt. litt
lim til å holde de sammen og knyt en
sløyfe rundt.
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Lag gavepapir ved å rulle papiret rundt
en blomsterpinne eller lign., så papiret
ruller som gavepapir.

Lag sengeteppet ved å bøye sidene ned
ved de stiplede linjene.
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Pynt juletreet med snø ved å smøre lim
på treets kanter og drysse snø i den våte
limen. La tørke og lag små bær av Silk
Clay, som fester seg fast på treet.

Sett alle de små ringene på plass i hudet,
heng julesokk, brev og julehjerter på
snoren. Heng opp julekalenderen med litt
lim over sengen. Tøm litt snø i skpålen
som risengrynsgrøt og la julenissen og
nissene flytte inn.

Sjablong
-

