
“Juletoppen.”

Materialer.
Mørkerødt karton, mørkegrønt karton og mørkerød sytråd.

Vejledning.
Udskriv side 2-7 og lim siderne på et stykke 
karton. Skær skabelonerne ud således at 
stregerne skæres væk. Vær omhyggelig med 
samlings-rillerne. Hvis rillerne ikke bliver 
dybe nok bliver den færdige model vredet 
skæv. 
Tegn efter skabelonerne på ovennævnte 
materialer.
Topdelene og bunddelene skal laves med 2 lag 
karton. 
Tip: Tegn én af hver del og skær dem ud således at du holder en afstand på ca. 5 mm til stregerne. 
Vent med at skære åbningerne i hjerterne. Lim herefter delene ovenpå det næste lag karton og læg 
dem i pres i nogle timer. På denne måde bliver delenes 2 lag fuldstændig identisk når du skærer 
modellen ud.
Følg herefter samlevejledningen på side 8.

God fornøjelse!  
K. Vium.
http://home24.inet.tele.dk/vium-design
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Skabeloner.

Topdelene side 2 - 4.







Bunddelene side 5 - 7.







Samlevejledning.

Læg topdel 3 og bunddel 1 på bordet, 
som illustreret på tegningen og bind en 
rød tråd fast i bunddelens samlings-
rille. Sæt en synål i den anden ende og 
sæt cirklen på tråden og bind herefter 
enden fast til topdelens samlings-rille. 
Det er meget vigtigt at afstanden 
mellem topdelen og bunddelen er 
nøjagtig ellers kan top og bund ikke 
dreje forbi hinanden.

Nu skal bunddel 3 og trædel 1 
forbindes på samme måde. Læg dem 
fladt på bordet og bind en rød tråd fast 
i trædelens samlings-rille. Sæt en synål 
i den anden ende og sæt cirklen på 
tråden og bind herefter enden fast til 
bunddelens samlings-rille. Det er 
meget vigtigt at afstanden mellem dem 
er nøjagtig ellers kan træet ikke dreje 
frit.

Bind en tråd i topdel 1´s samlings-rille. 
Den skal være dobbelt ellers kan den 
ikke holde til vægten af "juletoppen".

Nu kan kan "juletoppen" samles. 
Begynd med topdelene. Sæt topdel 2 
ned i topdel 3´s samlings-rille og 
topdel 1 ned i topdel 2´s samlings-rille. 
Sæt herefter cirklen fast således at 
samle-rillerne skubbes ind i hinanden.
Ret cirklen ud med en pincet, når den 
er kommet på plads.
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Bunddel 2 skubbes ind i bunddel 1 og bunddel 3 ind i bunddel 2. Pas på at kartonen ikke knækker.
Sæt herefter cirklen fast således at samle-rillerne skubbes ind i hinanden.
Ret cirklen ud med en pincet, når den er kommet på plads.

Træet samles på følgende måde: Sæt trædel 2 ind i trædel 1 og trædel 3 sættes ind i trædel 2. Pas på at 
kartonen ikke knækker. Ringen sættes forsigtigt på plads således at samle-rillerne skubbes ind i 
hinanden. Brug pincetten.

Tip.
Lav en oval skive (dobbelt) til at rulle tråden op på og skriv navn/årstallet på den.

Opbevaring.

Brug en kasse med aftaglig låg (hatteæske) og lav en revne i lågets 
centrum, således at “juleklokken kan hænge indvendig i æsken.

1 2 3


	“Juletoppen.”
	Materialer.
	Vejledning.

	Skabeloner.
	Topdelene side 2 - 4.
	Bunddelene side 5 - 7.

	Samlevejledning.
	Tip.

	Opbevaring.

