
Julinspiration: 

Kort 





Biblioteken i Falun presenterar 
olika varianter av julkort att 
inspireras av: 



Kort 1: 

Knappar och stygn! 

Du behöver: 

• En bit kraftigt papper eller kartong 

• Sax 

• Nål och tråd eller lim 

• Knappar 

• Penna 

• Färgpennor 

 

Hur kortet på bilden är gjort: 

Jag började med att vika en bit grönt papper på hälften för att få ett 

kort man öppnar. 

Sedan ritade jag en gren och klistrade fast knappen en bit nedan-

för grenen. Jag ritade ett streck med små öglor ovanför knappen, 

för att det skulle se ut som om knappen hängde som en julkula i 

grenen. 

Jag använde mig av en pepparkaksform och ett reklamblad för att 

göra fågeln. Jag ritade av pepparkaksformen på reklambladet. Sen 

klippte jag längs linjen innan jag klistrade fågeln på grenen. 

 

 

 





Kort 2: 

I granen! 

Du behöver: 

• En bit kraftigt papper eller kartong 

• Målarfärg 

• Pensel 

 

Hur kortet på bilden är gjort: 

Jag började med att vika ett vitt papper på hälften. Efter att 

jag bestämt vilken sida som är framsidan vek jag upp kortet. 

Annars kanske färgen går igenom till baksidan. 

Jag använde vattenfärg med lite vatten för att göra fingerav-

tryck i form av en gran. 

När granen var färdig, och hade torkat lite, fyllde jag i med 

bakgrunden med pensel och vattenfärg. 

Jag målade i en stjärna i toppen av granen och en stam. 

 

 

 





Kort 3: 

Bullig-gran! 

Du behöver: 

• En bit kraftigt papper eller kartong 

• Sax 

• Färgpapper eller reklamblad 

• Lim 

 

Hur kortet på bilden är gjort: 

Man kan göra på olika sätt med bakgrunden. På bilderna ser 

ni en variant med svart bakgrund och en med vit bakgrund 

som är ett papper vikt dubbelt. Båda papperna är lagom 

tjocka papper så att inte det blir för tungt när man börjar 

klistra på granen. 

Jag klippte remsor av grönt papper, olika breda, och en smal 

remsa av gult papper. Sen gjorde jag pappersrullar av rem-

sorna. 

Sedan klistrade jag fast pappersrullarna som en pyramid på 

bakgrundspappret. 

Om man vill kan man göra en bakgrund till granen först. Man 

kan också dekorera den färdiga granen 

 

 





Vill du lära dig mer om hur man gör kort? 

Man kan slå upp på nätet. Det finns flera olika exempel. För-

sök att söka på ”Gör egna julkort”.  

För att få bästa träff kan man lägga till ordet pyssel eller 

handgjord. 

Det finns också flera böcker ¨på biblioteket om hur man gör 

egna kort. Du kan gå in på vår hemsida, bibliotek.falun.se. 

Skriv in orden ”papperslöjd” och ”kort” i vår sökruta och kika 

på vad du får för resultat. 
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