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Det här behöver du:
Ett A4-papper, lite tjockare så det är lite styvt, som kort, 
vik det på mitten. 
Ett tunnare A5-papper (ett halvt A4) som gran, grönt.
Ett litet brunt papper till stam, ca 3x3cm.

Så här gör du:
1. Använd ett papper i A5-storlek, ungefär 10 cm x 15 cm,
gärna grönt,  pappret bör inte vara för tjockt. Det behöver
inte vara exakt! Du justera storlekarna i nästa steg.

2. Vik papperet längs den långa kanten jämnt till ett pap-
persdragspel. Du bör nu ha en pappersremsa 15 cm lång
med 0,5 cm breda dragspelveck.

3. Klipp pappersremsan i 5 cm, 4 cm, 3 cm, 2 cm och 1
cm (A5 är faktiskt lite mindre än 15 cm, så anpassa varje
sektion med ett par mm så går det bra!). Det viktiga
är att du har 5 stycken ”dragspel” som blir mindre och
mindre.

Förbered och limma fast fast granens stam.
4. Ta det bruna pappret.
Du behöver cirka 3 cm x 3 cm.
Vik den på mitten.
Vik sedan in kanterna med 0,5 cm.
Nu bör du ha veck: 0,5 cm, 1 cm, 1 cm, 0,5 cm
Limma 0,5 cm remsorna på kortet så du får en ”Pop up-stam”.

Limma fast din pappersgran.
5. Ta den längsta remsan och limma precis ovanför träd-
stammen på VÄNSTER sida av kortet.
Lägg sedan de återstående 4 remsorna jämnt - lämna lite
utrymme överst för en stjärnan.

När alla är limmade på plats. Lägg försiktigt lim på den 
”uppåtvända” ytan på din remsa. Det här kan vara lite 
knepigt .. eftersom de gillar att studsa runt lite.
Vänd över kortets högra sida och fäst vid de gröna rem-
sorna.
När du öppnar kortet bör din dragspels-julgran dyka upp

Dekorera din gran.
6. Lägg till en julstjärna, snöflingor, natthimlen med stjär-
nor, julklappar, en snögubbe ... vad du vill!  Bara fantasin
sätter gränser.

Julgkort med ”Popup-gran”
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Vik och limma till en kon.

Vik och limma till en kon.

Mala och bygg en tomte
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