
Julelandskab

På de efterfølgende sider finder du beskrivelser og 

nærbilleder af julelandskabet, som er lavet over 3 

klubaftner samt en materialeliste. 

Rigtig god fornøjelse.

Anette Noer og

Onsdagsklubben i Ringkøbing
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1. aften:
Køb en plade i tømmerhandelen på ca. 130 x 150 cm. 

Klip masser af avispapir strimler og bland en spand tapetklister. 

Pust 3 balloner op, og lav papmache på hele pladen. 

Vi valgte at lave to ”bjerge” og flere ”ujævnheder” på pladen.

Lad evt. en anden gruppe børn begynde med at lave mennesker til 

pladen se beskrivelse af mennesker nedenfor.

2. aften:
Del børnene op i flere grupper.

En gruppe skal male pladen. Vi valgte at lave sand veje, grønne bakker 

og grå bjerge. Det er en fordel, at pladen bliver malet i mørke farver, så 

figurerne kommer til at stå tydeligere frem.

Alle menneskerne i vores julelandskab 

er lavet ud fra denne meget enkle 

model. Det er en gren ca. 3 cm i 

diameter og ca. 15 cm lang. De kan 

være skåret af en voksen på forhånd. 

Herunder ses en engel.

Det er samme model, 

som er brugt til Jomfru Maria, Josef, 

de vise mænd og hyrderene på 

marken. 
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Vi havde en gruppe børn til at lave hyrderne på marken. De fik plysstof limet 

omkring sig, og alle fik en lille træ stav limet på. Vi lavede en gruppe hyrder, 

som senere blev limet fast i en rundkreds omkring et bål af små træpinde. Et 

elektrisk fyrfadslys lyste under bålet. 

De vise mænd er lavet af samme model. Her er brugt farverigt stof til deres tøj 

og guld. Kun fantasien sætter grænser. (Se billeder af hyrderne og de vise 

mænd på det første billede)

En gruppe lavede får. Det var små 1 cm tykke grene og ca. 5 cm lange, som 

blev beklædt med ”lamme skind”. Et par små sorte perler blev brugt som øjne. 

Vi lavede rigtig mange. De stod både ved herberget, men også rundt om på 

markerne. (Se et billede på næste side)

En gruppe børn lavede engle. De fik limet hvidt stof, glimmer, vinger og blonde 

på. Alle blev udstyret med en ”sangbog” - dvs. et lille stykke papir med noder 

på. De fik også hvidt engle hår.
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3. aften:
Ud af papkasser lavede vi stalden og herberget, som blev beklædt med 

bark og træ. Krybben er lavet en tændstikæske beklædt med grene. Der 

er lagt halm i krybben og stalden.
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De gule malede sandveje har fået tapetklister hen over, hvorefter der er 

fyldt sand hen over.

Nu skulle alle tingene limes på pladen med en limpistol.

Hyrderne på marken står i en rundkreds omkring bålet. De er limet med 

limpistol.

Fårene blev limet fast over bakkerne og ved herberget.

Englene monteres op af bakken med limpistol, som et kæmpe kor. 

De vise mænd blev limet fast på vejen på vej hen til Betlehem.

Små træer blev lavet af fyr toppe, som blev vendt om og monteret med en 

lille gren som stamme således, at det faktisk blev små juletræer. Mos blev 

limet fast på pladen. Små sten blev limet sammen som stensætninger og 

hegn.
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Materialeliste

• Plade ca. 130 x 150 cm

• Tapetklister

• Avispapir

• Maling

• 3 balloner

• ca. 40 stykker grene 3 cm i diameter og 15-20 cm lange. De behøver ikke 

være lige store. De skal være skåret skråt i den ene ende, som bruges til 

hoved

• Grene ca. en 1 cm i diameter og 5 cm lange til får

• En gren 1 cm i diameter og 5 cm skåret skråt i den ene ende til

• Jesus barn

• Stofrester i farver og hvid.

• ”Fe hår” eller lignende, som egner sig til hår til engle og hyrder

• Snor

• Flere limpistoler

• Sand

• Mos

• Fyr toppe

• Små grene

• Et par mindre papkasser til herberg og stald

• 2 elektriske fyrfadslys

• Tændstikæske

• Kogler

• Sten til sten sætninger

• Lidt halm 6


