
Dekorations-træer
Fremstil disse dekorative træer 
til at hænge på væggen eller på 
døren. Træerne laves nemt af en 
træliste og � ade/ovale peddig-
stave. Den enkle vævning rundt 
om stammen med papir- eller 
 jutegarn giver en � ot markering 
af træets stamme. Pynt træet 
med de naturmaterialer du holder 
mest af. Kogler, kastan-
jer, bark eller fyld 
træet ud med mos 
og pynt med små 
 quillede engle. 

Kogletræ
Træ med rødt papirgarn og naturfarvet 
jutegarn. På stammen er limet kogler med 
limpistol.

Træ med guldstamme
Mal stammen med guldmaling. Lim tørt bark 
ind imellem stavene og lim til sidst bog på 
med en guldperle i midten.

Træ med quillingpynt
Træ med rødt papirgarn og naturfarvet jute-
garn. Hæng små quillede negle og hjerter på 
træet. Se hvordan englene laves side 12.

jer, bark eller fyld 
træet ud med mos 
og pynt med små 
 quillede engle. 

Træ med Art Stone og mos
Dekorer stammen med Art Stone 
(se side 60). Flet med grøn og brun 
papirgarn og fyld træet ud med mos, 
se på næste side under grundteknikker.
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Sådan gør du
1. Grundtræ: Klip 7 stk. 47 cm lange ped-
digstave over efter målskemaet.
2 stk. klip over til 10 cm og 37 cm længde. 
2 stk. klip over til 14 cm og 33 cm længde. 
2 stk. klip til 26 cm og 21 cm længde. 1 
stk. klip til 2 stk. á 23,5 cm. 

2. Læg stykkerne efter hinanden så de 

danner et træ. 

3. Sæt afmærkninger på trælisten (1x5x37 
cm) med 4,5 cm imellem. 
Listen kan evt. males inden eller dekoreres 
med Art Stone.

4. Lim stavene på med limpistol lige over 
afmærkningen først på den ene side, så 
på den anden. Midten af stavene ud for 

Materialer
Materialesæt til 2 træer 
inklusiv snor. 50,- kr. 
Limpistol, 
Evt. hobbymaling.
Naturmaterialer til pynt.
Bestil på 
www.hobbynyt.dk
Find materialesættet 
under specialtilbud.

Kastanjetræ
Træ med brun papirgarn og naturfarvet 
jutegarn. På stammen er limet kastanjer 
og kastanjeskaller med limpistol.

Mostræ
Flet med grøn og brun papirgarn og 
fyld træet ud med mos.

Træ med bark og skaller
Væv med garn i naturfarver omkring 
stammen. Lim tørt bark ind imellem 
stavene og lim til sidst sneglehuse på.

Træ med nisse
Pynt grundtræet med lærkegrene 
og en sød nisse.

midten på listen. 

5. Træet er nu færdigt med stavene to og to 
på hver sin side af trælisten. Klip 2 - 3 stykker 
garn/snor på 2 meter. 

Grundteknikker dekorationstræ
6. Bind/lim det første stykke fast ved den 
nederste stav. 

7. Væv nu rundt om stammen på træet over 
en under en. 

8. Væv rundt om listen ved omgangens 
slutning og væv tilbage igen modsat. 

9. Bind/lim enden fast. 

10. Væv 2 - 3 dobbelte omgange med 
forskellige farver snor/garn. 

11. Lim et ophæng bag på træet og pynt det 
på forskellige måder med naturmaterialer. 

12. Mostræ: Fold en plade mos dobbelt og 

skub det ind i mellemrumme. Klip kanterne 
til med en saks. Naturmaterialer som bark, 
kogler, bog, blade og kastanjer limes på 
med limpistol. 

13. Papirrulletræ: Find et blad med de far-
ver på siderne som du ønsker til træet. Her 
er valgt et blad med mange pastelfarver. Rul 
siderne omkring en tyk strikkepind. Sørg for 
at den sidste del af siden har farver og ikke 
kun en hvid kant. Klip evt. den hvide kant af.  
14. Tag papirrullen af strikkepinden og sæt 
tape på, så den holdes sammen. 

15. Rul en stak papirruller. 

16. Mal trælisten og stavene til træet i 
farver som matcher papirrullerne og lim 
træet sammen. 

17. Lim papirrullerne fast i mellem træets 
to halvdele helt tæt sammen. Klip papir-
rullerne af så de stopper i forhold til træets 
tværstave.
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