
Dag 10
-Idag är det dags! säger Knut till 

den trötta katten som inte visar det minsta 

intresse för Knuts plötsliga infall.
 

-Jag ska hugga mig en gran! Om jag bara kunde hitta min yxa säger Knut och 

tittar sig omkring.

Väl ute i vedboden vänder Knut up
p och ner på minsta lila vrå. 

-Vart kan den vara? suckar han tun
gt. -Sist jag använde den var ju n

är jag högg 

ved häromdagen för att ge till Klara. 

Knut kliar sig i huvudet och går s
edan ut ur vedboden igen. Han bö

rjar vända 

upp och ner på gammalt bråte som står lutat mot vedbodens vägg och 

plötsligt glimmar det till och där ligger yxan halv
t begraven i snön. 

-Hm, det var slarvigt av mig! säger han högt till sig själv och
 suckar. Han lägger 

yxan över axeln och börjar gå mot den lilla skogen som ligger runt husknuten. 

Det har redan börjat bli mörkt ute och Knut får lysa ordent
ligt med sin lykta 

för att se handen framför sig. 

Plötsligt prasslar det till i en busk
e och ut far en liten hare med sådan fart 

att Knut tappar både fotfäste och
 yxa. 

-Nedrans hare! säger Knut och bor
star av sig all snön. Men när han precis ska 

till att resa sig upp ser han att d
et sticker upp något ur snön. 

Något rött och grönt.

Men inte kan det väl vara?

JO, men mycket riktigt! Efter några grävande 
tag med de vantklädda händerna 

får han upp ett paket adresserat 
till: Shaida Shurar, Fyndvägen 5, Frö

sundaby. 

-Tack lilla hare! säger knut skrattan
des när han en stund senare återv

änder hem 

med både paket och gran.



Förberedelser:

Kom igång:

Du behöver:

• Börja med att 
bestämma vilken 
storlek kortet ska 
vara. Vi har använt 
oss av A4. Vik arket 
på hälften.

• Klipp nu de vikta arken i tre 
olika längder.

• Klistra fast änderna på varsin 
sida av kortet. Upprepa tills 
alla längder är fastklistrade.

• Vik ihop kortet och tryck till 
ordentligt i mitten.

• Klistra nu ihop insidorna av 
längderna med varandra. 
Alternativt häfta ihop dom.

• En pop-up gran är nu skapad! 
Dekorera efter eget tycke.

• Perfekt att ha som en dekora-
tion under julen, eller varför 
inte ge bort ett fint kort till 
någon man håller kär?

• Färgat papper. Minst 2 st/person. 
(Använd er gärna av tjockare papper)

• Sax
• Klister/lim
• Paljetter eller liknande dekoration
• Pennor

Plocka fram allt material för nu  
ska det skapas ett kort med  
en pop-up gran!

• Ta sedan ett ark, valfri kulör och vik enligt bild.
• För en färgglad julgran, blanda nyanser.

En annan gran.
Testa även att vika en origami-gran. Se klipp från tidigare pyssel: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfZHPnSnxT4&t=22s

Alternativa uppgifter:

https://www.youtube.com/watch?v=BfZHPnSnxT4&t=22s

