Genbrugsjul - julekugler

4.-7. årgang

1-2 lektioner

Materialeliste
Reklamer, aviser, kasserede bøger, glanspapir, guld/sølvpapir o. lign.
Sakse, lim, perler, sytråd, synåle.
Elevmål
Jeg kan lave mit eget julepynt ved at anvende genbrugsmaterialer.
Jeg kan tænke bæredygtighed og skabe pynt med simple materialer.

Tilhørende skabelon: Julekugler

I denne opgave skal der fremstilles julekugler i genbrugsmaterialer. Ved at bruge ugeblade, reklamer, magasiner og andre kulørte
papirmaterialer kan der laves de flotteste julekugler. Ofte kan en juleklippedag være en stor
økonomisk post på budgettet, men det kan også være sjovt at lave en flot og farverigt julepynt
med få midler, hvor der er en bæredygtig og grøn tankegang bag.
Introduktion
Forud for dette forløb kan eleverne med fordel have arbejde med bæredygtighed og genbrug.
Eleverne kan selv have haft mulighed for at komme med forslag til hvilke materialer, der kan anvendes til en dekorativ julepyntning. Eleverne kan opfordres til selv at medbringe ugeblade, magasiner og reklamer. Jo mere farverige og skinnende siderne er, jo flottere julekugler.
Arbejdsfase
• Eleverne skal vælge det materiale, de vil klippe deres julekugle i.
• De kan anvende en af skabelonerne, eller de kan lave deres egen.
• Omridset på den valgte form klippes ud enten med en almindelig saks, eller med en mønstersaks.
• Der lavet en stak papirer, og der klippes igennem alle lagene på én gang.
• Når der er klippet, laves der et buk på midten på bunken af de udklippede cirkler.
• Bunken deles ligeligt, og de to rygsider i de to bunker sættes mod hinanden.
• Der bindes en perle på en sytråd, og der sys med lige sting på ca. 4-5 mm gennem hele
bunken.
• Når der er syet gennem midten på hele bunken, kan der sætte en ny perle eller en paillet
på for at afslutte syningen.
• Lav resten af sytråden til en ca. 20 cm lang løkke, så der er tråd til at hænge julekuglen op i.
• Vend tilbage til perlen og sy en omgang omkring den, inden der fæstnes.
• Der kan sys igennem selve julekuglen igen.
• Fold lidt ud i siderne, så siderne i kuglen er fordelt jævnt.
• Julekuglen er klar til ophæng.
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Differentieringsmuligheder
• Der kan laves andre ting end julekugler. Eleverne kan selv lave skabeloner til andre former
og benytte samme fremgangsmåde som til julekuglerne. Der kan laves juletræer, nisser,
juleklokker eller kræmmerhuse, men det skal være ting, der har den samme form hele
vejen rundt.
• Der kan også sættes dobbeltsidet guld- eller sølvglanspapir/metalpapir ind mellem genbrugsmaterialerne for at få et mere skinnende og luksuriøst udseende.
• Der kan varieres i størrelsen, så der nogle meget store, men også nogle små kugler.
Inspirationsbilleder
Der klippes cirkler ud i en samlet
bunke af fx en reklame.
Der kan bruges en mønstersaks eller
en almindelig saks.

Den samlede bunke får et buk
gennem midten.
Der bindes en perle på en sytråd, og
der sys gennem den samlede
papirbunke.

Der sys med sting på 4-5 mm.
Bunken deles ligeligt, og de to
rygsider i de to bunker sættes
mod hinanden, inden der sys.

2016 © kreatip.dk

Der sys gennem hele bunken
og afsluttes evt. med en perle.
Lad sytråden danne en løkke,
som kan bruges til ophæng.

Siderne foldes lidt ud, så de er
jævnt fordelt hele vejen rundt.
Julekuglen er klar til ophæng.
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