
Julestjerne       
Den har alle lært i skolen. Og mange har også glemt den igen. 
Derfor kan det være rart med en vejledning. Der er mange trin, men 
de ligner hinanden, så den er ikke så svær som antallet af billeder 
egentlig lægger op til.

Normalt holder jeg mest af julestjerner helt i hvidt (se selv 
nattehimlen), men for bedre at kunne skelne strimlerne fra 
hinanden, har jeg her anvendt 4 farver.

Jeg har brugt færdigkøbte stjernestrimler på 1,5 cm x 44 cm, et mål 
som giver mellemstore stjerner. Generelt er ca. 1:30 et passende 
mål. Købestrimlerne er tilmed bukket om på midten på forhånd.

Flettevejledning
Strimlerne
1. Start med 4 strimler, bukket 
om på midten.

2. Skær et skråt hjørne af 
enderne, så er de nemmere at 
stikke igennem under 
fletningen.

Samling
3. Stik strimlerne ind gennem 
hinanden.

4. Den sidste må man stikke ind 
igennem.

5. Sådan - de hænger sammen. 
Træk dem sammen.

6. Sådan. Trukket helt sammen, 
men ikke for stramt.

Fastlåsning
7. Buk øverste blå strimmel om.

8. ...og den øverste grønne... 9. ...og den øverste gule...

Lige til at hænge op.
Tekst og billeder: 
Hans Dybkjær, papirfoldning.dk
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10. ...og den øverste side, den 
røde.

11. Den stikkes ind under den 
første strimmel, den blå.

12. Næsten på plads.

13. Trukket helt til. Hvordan en tak laves
14. Vi skal nu lave takker som 
denne her. 

15. Lad os se hvordan med den 
grønne.

16. Buk bagom og ud til siden. 17. Tryk den flad. 18. Sådan.

19. Buk forom og nedefter. 20. Og tryk flad. 21. Buk om til midten.
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22. Stik strimlen ind under den 
øverste strimmel på tværs.

23. Træk igennem. 24. Ikke for pludseligt det sidste 
stykke.

25. Sådan. Resten af takkerne
26. Gentag med de sidste på 
denne side.

27. Vend...

28. ...og gentag på denne side. Den første spids
29. Buk en strimmel skråt 
bagom og ud til siden.

30. Klem bukket fladt.

31. Bøj den rundt og stik den 
ind under den næste strimmel...

32. ..og videre ud gennem 
takken. 

33. Træk til, men ikke hårdere 
end spidsen står flot.
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34. Sådan skal det se ud. Og den næste spids
35. Gentag med  næste strim-
mel: drej stjernen så den røde 
strimmel peger nedefter, og buk 
den skråt bagom og ud til siden.

36. Klem bukket fladt, ganske 
som før...

37. ...bøj rundt... 38. ...ind under den næste og ud 
gennem takken...

39. ...træk til... 

40. ...sådan. De sidste spidser
41. Lav de to sidste spidser på 
denne side.

42. Vend.

43. Gentag med fire spidser på 
denne side (hold den i hånden, 
så bagsiden ikke mases).

Tilskæring
44. Klip enderne af langs 
takkekanterne.

Færdig
45. Den færdige stjerne.
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