
Doruller er mye brukt til julepynt. Her utgjør den stammen i en koselig og 
enkel juledekorasjon. I tillegg er det brukt papp fra pappesker, litt filt, en 
blomsterpinne og naturmaterialer. Så denne oppgaven er så og si gratis!

Forberedelser
Samle sammen doruller.

Sank kvister fra div trær: furu, gran, bøk, or, lerk osv. 

Kapp til strimler med papp fra pappesker som er like høye som dorullen 
+ 1 cm. Pass på at bølgepappen midt mellom lagene med papp ligger 
loddrett og at endene på strimmelen er vinkelrette.

Denne oppgaven passer 
godt for mellomtrinnet
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Materialer
Doruller
Pappekser
Blomsterpinne
Filt
Kvister fra trær
Lim
Rød tusj
Evt sand

Redskaper
Linjal
Vinkelhake
Saks
Tapetkniv
Limpistol
Pensler til lim

Veiledning
Ta en strimmel med papp. Hold strimmelen med beg-
ge hender. Legg pappen mot kanten på en bordplate 
og dra den frem og tilbake mens du bøyer pappen 
litt. Da merker du at pappen blir formbar og føyer seg 
lett rundt dorullen. 

Legg strimmelen rundt dorullen og sjekk at pappen 
er formbar rundt hele rullen.

Legg en vinkelhale langs strimmelen og tegn en 
loddrett strek på pappstrimmelen. Klipp ut.

Legg strimmelen rundt dorullen. Start med den rette 
kanten du nettopp klipte til. Sett et lite merke med 
en blyant der resten av pappen møter denne kanten. 
Da får du lengden du trenger. Ikke la kantene over-
lappe hverandre, de skal ligge helt inntill hverandre.

Legg vinkelhaken på blyantmerket og tegn en vinkel-
rett strek loddrett på pappstrimmelen. Klipp ut.

Sjekk at strimmelen passer perfekt rundt dorullen. 

Hvis den ikke passer må størrelsen justeres.

Klipp ut malene av hjertene. 

Legg det enkle hjertet midt på den lange pappstrim-
melen. Tegn løst rundt med blyant.



TIPS
Pappen som brukes i papp-

esker har bølgepapp mellom 
to lag papp. Det er viktig å 
bli bevisst hvilken retning 

bølgepappen ligger, da dette 
har følger for hvordan pappen  

”oppfører” seg. 

Hvis skjøten der kantene til 
pappstrimmelen møtes blir 

stygg, kan den enkelt skjules 
med å lime over en

strimmel filt. 

De eviggrønne kvistene vil 
tørke inn. Hvis du vil ha en 

mer holdbar dekorasjon kan 
du væte en bomullsdott. Rull 
bomullen rundt stilken, kle 
den med gladpack og tape 

rundt over bomullen.

Forenkling av oppgaven:
Ikke skjær ut hjertet på vasen.

Klipp ut et filthjerte og lim 
fast til dekor. 

Eller tegn på dekor med 
fargeblyant/tusj.

Knytt et pyntebånd eller 
hamp rundt vasen, for et enda 

enklere alternativ.

Fargelegg hjertet som brukes 
i dekorasjonen med farge-

blyant eller tusj i stedet for å 
dekke det med filt.

Skjær forsiktig rundt hjertet med en tapetkniv. Ikke skjær mellom alle 
lagene med papp, bare det øverste.

Lirk forsiktig opp det øverste papplaget med kniven og riv det av, slik at 
”bølgene” blir synlig. Det kan være smart å bruke en spiss tang å rive av 
bitene, da får du bedre tak i alle de små bitene.

Sett dorullen på en bit papp. Tegn rundt og klipp ut.

Bruk limpistol og sprut lim rundt bunnen på dorullen. Lim fast pappsirke-
len.

Lim pappstrimmelen rundt dorullen. Hvis du bruker limpistol her, må du 
jobbe fort. Alternativt kan man pensle skolelim på hele strimmelen. Da 
må man være litt mer tålmodig i tørkeprosessen. Hold gjerne pappstrim-
mel og dorull sammen mens limet tørker med en strikk eller knytt en 
stoffstrimmel rundt.

Legg det doble hjertet på en bit filt. Tegn rundt og klipp av.

Lim filthjertet rundt det utskjærte hjertet.

Legg det enkle hjertet på en bit papp. Tegn rundt og klipp ut. OBS: Pass 
på at bølgepappen  ligger loddrett på hjertet. Dette fordu du senere skal 
stikke en blomsterpinne inn mellom ”bølgene”.

Legg det samme hjertet på en bit dobbel filt. Tegn rundt og klipp ut. Da 
får du to like hjerter.

Lim fast filten på begge sider av papphjertet.

Fargelegg ca halvparten av en blomsterpinne rød med tusj.

Stikk blomsterpinnen inn i spissen av hjertet.

Lag en enkel dekorasjon med kvister. Jeg har brukt en furukvist og to 
kvister av or. Stikk inn hjertet som en del av dekorasjonen.

Hvis vasen er ustødig kan det være smart å fylle litt sand i bunnen. Da vil 
vasen stå støtt.


