
Inspirationshæfte Vinter
Dejlige og sjove tips til dig og dit kreative barn

creative skabelse sammen



Du behøver:
Modelling Clay
Mix Blank Allroundlim
Pensler
Defekt pære
Stof/skrikkegarn 
Øjne
Bånd/garn til halstærklæde

Snemand Flaske
1. Lav en stor bold af ler (størrelse afhængig af flaskehals størrelse)
2. Fjern proppen og tryk bolden på toppen
3. Sørg for, at leret dækker rillerne på flasken
4. Skab en hat og en gulerodsnæse af leret
5. Når leret er tørret, males de forskellige dele hver for sig med Mix Blank
6. Når malingen er tørret, lim da hat, øjne og næse på
7. Bind halstørklædet fast og brug perlerne som knapper
8. Afslut ved at male munden med en tusch! 

Du behøver:
Plastflaske (vi har benyttet en drikkeyoghurtflaske) 
Sorte plastperler
Øjne
Silkebånd til halstørklæde
Modelling clay
Mix Blank 
Allroundlim
Paper Pen X-Fine
Pensler

Snemands Glødelampe
1. Rul en tynd plade af ler ud og dæk pæren ind, selv bunden
2. For en glattere overflade, glat med fugtige fingre
3. Tryk den ned på bordet, en flad underside står mere stabilt. Lad tørre
4. Mal med hvid Mix Blank og lim huen på
5. Form en næse af ler og lim den fast med allroundlim
6. Lim øjnene på og lav knapperne med Mix Blank
7. Afslut ved at binde et halstørklæde fast, så snemanden ikke fryser! 
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Med Mix Blank kan 
du nemt lave jule-
& andre sjove  
vinduesdekorationer!

Jueklokke
1. Mal plasticskrukken med Mix Blank og lad tørre
2. Mal i valgfri Pearlised Paint - og lad tørre
3. Lav et hul øverst og fastgør en piberenser som en 

holder
4. Bind en knude på undersiden af krukken
5. Hæng nogle perler eller en klokke på
6. Til sidst: Dekorér med Glitter gel! 

Du behøver:
Plastickrukke eller youghurt bæger 
Piberenser/snor
Perler
Mix Blank
Pearlised Paint
Glitter Gel

Plastic Juletræ og Snemand
1. Start med at placere en plastlomme på en plan overflade.
2. Mal med flasken direkte på plastlommen og design dit motiv.
3. Du kan også lægge et billede i plastlommen, så du har en skabelon at følge.
4. Lad malingen tørre (ca. 12 timer)
5. Træk motivet ud fra plastlommen
6. Fastgør emnet på vinduer, spejle, fliser eller til køleskabet (alle skinnende 

overflader) 

Du behøver:
Plastlomme
Mix Blank

kreativ skabelse sammen



Snehule lys
1. Rul en stor mængde bolde (ca. 1 cm i diameter) af 

leret
2. Lad lerboldene tørre natten over!
3. Lim bolderne på glasset
4. Start fra bunden, så de øverste bolde bliver 

understøttet
5. Begynd med kun at lime halvdelen af boldene
6. Lad dem tørre, og fortsæt med resten.
7. Når alle bolde er limet, er der kun tilbage at male!
8. Nu har du et personligt og hyggeligt lys! 

Du behøver:
Glaskrukke 
Lys
Pensler
Mix Blank 
Modelling Clay 
Allround Lim
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Julepynt og jule-uro
1. Start med at lægge en plastlomme på et plant underlag
2. Mal direkte med selve flasken (Glitter Gel) på plastlommen og form dit

motiv
3. Du kan også lægge et billede i plastlommen så du har et motiv at male efter
4. Når glitteret løsner sig selv fra plastlommen er det tørt og klar til brug

Du behøver:
Plastlomme
Glitter Gel 
Allround Lim

Selvkæbende pynt
1. Mal Glitter Gel ud på en plastlomme
2. Fyld derefter alle andre overflader med Allround Lim
3. Lad tørre (det kan tage op til 2 dage).
4. Når limen er helt gennemsigtig, skal du fjerne den fra plastlommen
5. Mal ikke et for tykt lag lim, det kan blive for tungt og falde ned!
6. Hæng motivet, hvor du vil have det!

Juldekorationer til vinduer, 
spejle, fliser eller køleskab! 
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Du behøver:
Karton
Saks/Skalpel Linial
Mix Blank 
Allround Lim 
Glitter Gel Pensler

Papirkagehus
1. Start med at lægge karton på et plant underlag
2. Tegn de forskellige dele af huset på pap ved hjælp af vores tegning
3. Klip / skær delene ud
4. Lim gavlen, langsider og lofter sammen og lad tørre!
5. Mal hele huset med Mix Blank Brown & lad tørre!
6. Brug Mix Blank som glasur og bestem, hvordan dit papirkagehus skal se ud
7. Påfør Glitter Gel på tag og vinduer så det ser ud som frost
8. Nu har du et papirkagehus, der ikke har nogen sidste salgs-dato! 
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Handaftryk i ler Nisse/Gran
1. Rul ler ud på størrelse med en tallerken og lav et håndaftryk
2. Lav et hul i leret  så den kan hænges op
3. Mal en grangren eller en nisse med Mix Blank eller med 

Pearlised Paint
4. Lad tørrre og dekorér efterfølgende med Glitter Gel! 

Du behøver:
Snor til ophængning
Kagerulle
Modelling Clay
Mix Blank/Pearlised Paint 
Glitter Gel
Pensler

Grangrenen er malet i med 
kanterne hvid pearlised 
paint og selve grangranen er 
fyldt med Glitter Gel, 
stammmen og stjernen er 
malet med Pearl-ised Paint 
guld.
Nissen er malet med Mix 
Blank!
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Engle lanterne
1. Klip skabelonen ud af papiret
2. Tape dem på glasset
3. Dyp svamp eller et stykke køkkenrulle i farven
4. "Dup" så farven på glasset
5. Fjern forsigtigt papirskabelonen
6. Marker omridset med Glitter Gel!
7. Husk at holde krukken liggende, så gelen ikke løber
8. Lav en side ad gangen 

Du behøver:
Glas
Papir til skabelonen 
Fyrfadslys
Tape
Pen
Svamp/køkkenrulle 
Mix Blank Pearlised 
Paint Glitter Gel
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Lysestage
1. Rul en bund ud af leret
2. Tag et glas og tryk ned for at få en rund fod
3. Tag det overskydende ler og form lysestagen som du har lyst til
4. Sæt et lys i og lad det blive siddende mens leret tørrer
5. Dekorér lysestagen efter din egen fantasi! 

Du behøver:
Stearinlys
Glas
Pearlised Paint 
Glitter Gel 
Modelling Clay 
Pensler
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Colorona ønsker jer en rigtig kreativ jul!




