
Klokkeuroen.

Materialer.
Mørkerødt karton, hvidt karton, hvidt papir, 8 
flamingokugler(10 mm.) og hvid sytråd.

Vejledning.
Udskriv side 2-3 og lim siden på et stykke karton. Skær 
eller klip skabelonerne ud således at stregerne 
skæres/klippes væk. 
Tegn efter skabelonerne på ovennævnte materialer og 
klip/skær den første model ud. Følg herefter 
samlevejledningen på side 3.

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

http://home24.inet.tele.dk/vium-design


Skabeloner.

“Hatten” som klokkerne skal hænges op i er for stor til at blive afbilledet i dette dokument. Men den 
kan du nemt lave med en passer og en vinkelmåler efter disse mål: 

Lagkageskiven.

Lav  to cirkler med en radius på 13 cm. Lim dem ovenpå hinanden og læg dem i pres i nogle timer.
Skær med en skalpel et lige snit fra centrum ud til kanten. Mål med en vinkelmåler 15° fra snittet og 
tegn med blyant en streg(se tegning - den stiplede linie). Mål ud til hullerne, som prikkes med en 
tynd synål. Smør lim på lagkageskiven og krum hatten sammen.

8 flettede stjerner laves med strimler af almindelig kopipapir. Strimlerne skal være 80 mm i bredden.

Klip 24 klokkesider ud og form dem så de buer let(se billedet).

Lav 8 cirkler af hvidt karton med en diameter på 10 mm. 

Skabelon



Skabelon til englen.

Klip og skær en hvid engel.

Samlevejledning.

3 klokkesider limes sammen til en klokke. Brug 
klemmer til at holde sammen på klokken. 

Træk en lang tråd 
igennem hattens centrum og slå mange knuder på tråden indvendig i 
hatten. Tråd-enden skal være lang nok til at englen kan fæstnes til 
sidst. Kom en klat lim på knuden så den kan holde.
Træk en tråd igennem cirklen og bind en knude. Sæt en kugle på 
tråden og herefter en klokke efterfulgt af en stjerne og bind tråden fast 
til hatten. Den næste forskydes nedad i forhold til den første. Midt i 
spiralen af stjerner og klokker fæstnes englen i tråden fra centrum af 
hatten.

Træk tråden igennem de hule spidser.

Flamingokugle.

Cirkel.

Limpunkter
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