
Förberedelser: 

Du behöver bara papper, sax, linjal, 
limstift och ett upphängningssnöre för 
att göra en stor fin julstjärna att hänga i 
fönstret. Eller varför inte några små att 
hänga i granen? Julstjärnan ser proffsigt 
svår ut, men går snabbt att tillverka och 
är är jättelätt att göra om man bara är 
noggrann från början. Du kan använda 
vilket papper som helst, t.ex. 2 st 
vanliga vita A4-papper till skrivaren. 
Men om stjärnan ska hålla formen så 
måste man öka fastheten i pappret och 
bredden på remsorna när man ökar 

	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 bredden på stjärnan. 

1. Börja med att klippa 20 st lika långa och 
lika breda remsor av pappret. De ska vara 
något längre än bredden på stjärnan på den 
bredaste punkten (så om du t.ex. vill ha en 
stjärna som är 25 cm bred så ska remsorna 
vara cirka 27 cm). Om du klipper ett A4 på 
längden så blir det ganska lagom om 
remsorna är 1,5-2 cm breda.

2. Fläta 10 av remsorna enligt bilden och 
limma ihop dem på alla ställen som är 
märkta med en prick. Var noggrann med 
att centrera flätningen så att måttet A är 
lika stort för alla remsor. Det här steget 
svär man mest över, resten är lätt! ------>

3. Vänd upp de båda flikarna märkta 1 i varje hörn, så att de 
tillsammans bildar en ögla. Limma ihop.
<-----------

4. Gör likadant med de båda flikarna märkta 2 i varje hörn.------>

5. Lägg flätningen åt sidan och gör sedan steg 2-4 med de 10 
återstående remsorna.
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6.  Lägg båda stjärnorna framför dig på bordet. Vänd på den ena stjärnan så att baksidan vänds mot 
taket. Lägg sedan den stjärnan ovanpå den andra. Rotera stjärnorna så att de båda stjärnornas 
öglor hamnar omlott. Det ska alltså bildas en stjärna med 8 spetsar.

7. Dags att fästa ihop de båda 
stjärnorna till en enda stjärna. Börja 
med en av stjärnans 8 spetsar. Dra 
fliken märkt 3 genom båda öglorna och 
limma fast innuti den yttersta öglan 
(punkten på bilden). Upprepa i alla 
spetsarna på stjärnan tills alla flikarna 
märkta 3 är fastlimmade på varsin 
ögla. <---------

8. Klipp bort överskottet av papper på 
stjärnans spetsar så att det blir snyggt 
och spetsigt.

9. Sätt fast upphängningssnöret och häng upp din vackra stjärna.

10. Ta en kopp glögg och njut av din bedrift och det vackra resultatet.
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