
 

 

 
 

 

1. advent 

Så er det endelig jul, og det er tid til at glæde hinanden og til at hygge sammen. Denne adventsgave har to 

små hyggelige DIY-projekter: en sød, stilfuld og enkel julepynt til træet eller til en gren på bordet og en 

lille ting til bordet i juletiden. 

 

Pakken indeholder følgende materialer: 

Del 1: 

• 1x A4-akvarelpapir 

• 1x A4 transparentpapir 

• Amsterdam, hvid akryl marker 

• Skriftlig vejledning på dansk og engelsk 

• skabeloner 

Suppler selv med lineal, blyant, en lille neglesaks og et fyrfadslys med batterier. 

 

Del 2: 

• 1x A4 Van Gogh Mixed Media papir 300g 

• Et stykke guld smykke-ståltråd 

• Træperler i forskellige størrelser 

• Amsterdam, guld akryl marker 

• Knappenål 

• Et stykke dobbeltsidig tape 

• Micron Sort Fine Liner 

• Skriftlig vejledning på dansk og engelsk 

• skabeloner 

 

2. advent 

Uden at afsløre for meget, så kan du bruge dette projekt som julekort eller bare et billede til dig selv. Det 

er en lidt sjov metode at arbejde med akvarel på. 

Pakken indeholder følgende materialer: 

• 4x A5 Akvarelpapir, ARTivity kvalitet  

• 2x A5 Akvarelpapir, kvalitet 1 

• 2x A5 akvarelpapir, kvalitet 2 

• Pensel nr 8 

• Sugerør 

• 3 farver KOI akvarel brushpens 

• Sakura, hvid Gelly Pen 

• Guld akvarelmaling 

• Video-vejledning på dansk og engelsk 

• skabeloner 

3. advent 

Også denne advent nyder vi akvarellens skønne effekter. Du kan bruge dette projekt som julekort, som 

billede til dig selv eller som personlige og stilfulde bordkort juleaften. 

Pakken indeholder følgende materialer: 

• 4x A5 Akvarelpapir 

• 2 Van Gogh akvarel farver  

• Video-vejledning på dansk og engelsk 

• skabeloner 

 

4. advent 

Den sidste adventsgave er et smukt julebillede i ramme. Du kan også lave en form for gavemærker eller et 

julekort. Med i pakken er der yderligere en bonusidé.  

Pakken indeholder følgende materialer: 

 

• 5x A5 Akvarelpapir 

• Pensel nr 2 

• Billedramme 

• Video-vejledning på dansk og engelsk 

• Skabeloner 

• bonusidé 

 

ADVENTSKALENDER 2021 

Er du stadigvæk i tvivl om det er noget for dig, er du velkommen til at ringe og høre nærmere på 28446871 


