
Vik söta stjärnor till granen!
Här får du beskrivningen på 
papperstjärnor. Häng dem  
i granen eller sätt dem på 
skaft som på bilden på sidan 
105 i Drömhem & Trädgård  
nr 14/2014.
ur nummer: drömhem & tr ädgård nr 14/2014 
av ebba svanholm

1 Klipp, eller skär med skalpell, fyra lika långa 
remsor och klipp till ändarna så att de blir spetsiga. 
Vik som på bilden. Här har vi valt olika färg på papp-
rets fram- och baksida för att göra instruktionerna 
tydliga. Om du klipper långsida från A3 papper är 1,5 
cm breda remsor lagom, då blir din stjärna ca 6 cm 

från spets till spets. Om du klipper långsidan från en 
A4 är det lagom att remsorna är 1 cm breda, då blir 
stjärnan mindre. Ca 3 cm.

2+3 Fläta remsorna som på bilden och dra till så 
att du får ett prydligt rutmönster.

4+5 Vik över en remsa i taget.
6 Den sista flätar du in under den första remsan du vek över.

7 a+b Vik den översta högra remsan som en triangel, se bilden. Vik sedan nedåt 
så att det bildas en spets.
c Trä sedan remsan som på bilden.
d Dra försiktigt i den, lirka lite och tryck till så att du får en liten stjärnudd.
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8 Rotera ett kvarts varv och fortsätt att vika den 
översta, högra remsan på samma sätt runt om.
9 Nu är alla remsorna vikta på den här sidan.

10 Vänd på stjärnan och gör likadant runt om på 
andra sidan tills du har 8 uddar totalt.

11 a Nu ska stjärnan bli tredimensionell! Den 
övre remsan av de två som pekar till höger ska vikas 
undan åt vänster. Vik upp remsan längst ner till 
höger och vik den snett bakåt som på bilden.

b Sedan ska den träs in under remsan som först 
viktes undan, se bilden.
c Dra åt och lirka den på plats så att det bildas en 
udd.

12 Fortsätt runt på samma sätt, vik undan den övre 
högra, vik den understa högra bakåt och trä… Titta 
noga på bilden så att du trär remsan åt rätt håll!

13 Nu har du fyra uddar på framsidan. Vänd på 
stjärnan och gör likadant på baksidan.
14 Klipp bort överflödigt papper

15 Färdig!
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