
Lag julestjerner med barn i 
alle aldre

Dere trenger:

Papp , gjerne bølgepapp  fra papp eske.

Tapetkniv ell er saks

Hvit akrylmaling ell er gess o.

Lim, gjerne limpistol, men ta det du har.

Maling i fi ne farger, gjerne akryl.

Pensel ell er for eksempel tørkepapir. Hva med bobleplast ell er aluminiumsfolie?

Kopp  med vann  ti l å skyll e av penselen.

Tørkepapir ti l å tørke av penselen

Tråd ell er gavebånd ti l opp heng

Dett e er et prosjekt dere kan gjøre samm en med materialer dere all erede har. Mangler du noe? Se 

om du har noe som ligner, for eksempel maling ti l vegg  om dere ikk e har akrylmaling ell er kanskje 

dere kan bruke tørkepapir som pensler?

1.
Bruk papp eskene og klipp  forskjell ige trekanter, både store og små.

2.
Mal trekantene med gess o ell er hvit akrylmaling og la det tørke så de er klar ti l å males på.

3. 
Lim trekantene samm en. Dett e kan ungene gjøre mye selv. Om du er redd  for varmen fra limpis-

tolen så kan du sett e på lim så kan ungen sett e samm en to deler selv. Husk at det er barnet som 

bestemm er, og stjerna ligner kanskje ikk e på det du ser for deg, men det gjør ingenti ng.

4.
Nå er det klart ti l å males. For et gavevenn lig resultat kan det være nytt ig, spesielt ti l små barn, 

å la de velge to farger istedenfor å ha fri ti lgang ell ers blir det fort bare brunt.

Fi ne, julete fargekombinasjoner kan være:

Gul og hvit

Hvit og rød

Grønn  og gull 

Sølv og svart

Når du gir barnet to farger blir det fi ne mønstre og variasjoner når barnet blander alt rett  på 

stjerna. La ungen male selv, ikk e gi ett er for lysten ti l å fi kse det de lager selv. Barns løsninger 

er ikk e all ti d som vi voksne tenker, men det er det som gjør at det er de som har laget den fi ne 

julepynten.

5.
lag et hull  med saksa ell er kniven og fest en tråd i hull et så er stjerna klar ti l å henges opp  på 

juletree t, i vinduet ell er kanskje fra lampa over spisebordet?

Ti lpass  akti viteten ti l barnet ditt . 

Vurder alder og engasjement, 

for eksempel kan du grunn e og 

forberede akti viteten så kun lim og 

maling gjenstår.

Husk å skrive navn og 

årstall et pynten er laget, 

det er et fi nt minn e.

SH Square ønsker dere en magisk jul, håper dere får det morsomt med prosjektet. Jeg vil gjerne se resultatet av 

prosjektet deres, tagg  @shsquare.no på instagram ell er faceboo k ell er send ti l meg på e-post siri@shsquare.no

Glitt er, paljett er, klistremerker 
og andre ti ng som dere kan lime på gir ekstra morsomm e stjerner.

Akrylmaling fi nn es i 
utall ige varianter!


