
Jeg har forsøgt at lave nogle forslag og har pt. kun nået at lave disse 3. Jeg har mange flere idéer i 

hovedet og nogle har jeg fundet på nettet. Jeg sender alligevel materialelisten til dem, jeg ikke har 

nået at lave, for så kan jeg måske nå at lave dem til på onsdag, men I er jo nødt til at have en idé 

om, hvad I kan lave og ønsker at lave. 

I er nødt til selv at tage materialerne med, da jeg ikke har nogen butik og heller ikke så meget i 

haven. – Håber I kan nå at skaffe materialerne!  

 

Forslag til udendørs dekorationer: 

 

 
Mos-paddehat:   Mospakke: 

Krukke hvori der er støbt en pind / gren Gammel skotøjsæske 

Kyllingetråd    Bærepose 

Halmkrans eller anden krans 30cm i diam. Mos 

Elefanttråd eller hegnstråd  Vinseltråd (gerne grøn) 

Plademos og pudemos   Snor 

Husløg    Gran og andet grønt som pynt 

Vinseltråd    Evt. husløg 

Kogler og evt. andet pynt  



 
Juletræ / nissehue i mos:   

Krukke med nedstøbt gren 

Kyllingetråd 

Mos – masser af mos 

Vinseltråd i grøn (den tynde) 

Husløg og kogler som pynt 

Evt. lidt gran eller andet grønt 

 

  Nisse i gran og mos: 

    lille krukke (vendt på hovedet) 

    ler 

    lang blomsterpind 

    gran og mos 

    hvidt mos 

    rød kugle eller æble 

    vinseltråd 

Denne nisse kan findes på nettet, hvor fremgangsmåden også kan findes ved at gå ind på det link, 

der popper op. 



 

 

 
 

Mos-mus: 

1 rulle alm. vinseltråd pr. mus 

mos 

fyrrenåle 

troldegren til hale 

messingtråd til briller 

 

 
   

Julehjerte som dørpynt: 

Hegnstråd 

Mos 

Vinseltråd 

Lærkegrene 

Snor 

Evt. blød enebær og andet pynt. 



 

Det er en god idé at medbringe en grensaks / blomstersaks og en naptang. 

 

Dette er, hvad jeg lige pt. har billeder af. Jeg lægger flere ud i løbet af de næste dage, så hold øje 

med facebook, hvor man kan se dem, hvis man melder sig ind som medlem af gruppen ”det 
kreative værksted made in Simmersted”. 
 

Medbring selv kaffe og kage. 

 

 

 

 

 


