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Forord

Du sidder nu med min 7. bog i hånden. Den er sprængtfyldt med forskellige juleideer. Rundt omkring i 
bogen vil der også være afbildet juleideer fra nogle af mine andre bøger.
Ideen med en ren julebog opstod, da jeg lavede min sidste bog,” Sjove Ting Af Paptallerkener”.
Det var hele tiden juleideer, der strømmede igennem mit hoved, så det var ikke noget problem at finde 
ud, af hvad denne bog skulle omhandle.

Jeg har et fortsæt om kun at lave én bog om året, men det er svært at holde, når der hele tiden kommer 
nye ideer til. Med 3 bøger alene i år, er det tydeligt jeg ikke kan holde det.
Alle ideer i bogen er vejledende, og finder du ud af at lave dem på en alternativ måde, er du 
velkommen til at sende mig en beskrivelse, gerne med billede, lige som jeg altid er åben over for kritik 
og gode ideer. Derfor har jeg på hjemmesiden www.forlaget.ingersen.dk oprettet en rubrik for gode råd 
fra læserne. Har du nogle gode råd, kan du sende mig dem på forlaget@gmail.com.

Rigtig god fornøjelse med bogen.
Klik ind på forlagets hjemmeside. Der er altid et godt tilbud.
Det er en god ide at læse fremgangsmåderne, før du går i gang, der står mange nyttige oplysninger.

Jeg modtager gerne kritik på min mailadresse.

Rigtig god fornøjelse med bogen.

Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlaget.ingersen.dk
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Julestjernen
Skabeloner på side 46

Materialer
Rødt karton
Grønt karton
Gult karton
Hulleapparat

Lim
Saks
Blyant

Fremgangsmåde
Tegn bladene på grønt karton.
Tegn blomsterne på rødt karton.

Klip delene ud.

Lim bladene sammen forskudt af hinanden.
Lim blomsterne sammen forskudt af hinanden.
Lim blade og blomster sammen forskudt af hinanden.
Lim nogle gule stumper fra et hulleapparat på midt i blomsten. 

Tips og variationer
Kan bruges som pynt på gaver og kurve.
Du kan bruge julestjernen som pynt alene på juletræet, eller som til og fra kort.
Du kan lave en guirlande af julestjernen af den lille model til juletræet. Lim julestjerner sammen  2 og 
2 over et stykke tråd. Lim nye på over tråden med nogen afstand. 

Du kan bruge den lille julestjerne til bordkort. Klip et stykke karton 9 x 8 cm. Buk det på den lange led 
og lim julestjernen på.
Du kan bruge julestjernen som servietring. Lav en strimmel karton på 17 x 2 cm og lim julestjernen på.

Du kan tegne omrids af barnets hænder på karton og bruge til blade.
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Skabeloner til julestjernen
Vejledning på side 6

Blad 2 stk

Blomst 2 stk
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Om forfatteren

Alle Agnes` bøger er udgivet på eget forlag www.forlaget.ingersen.dk. Her er der også mulighed for at 
indsende gode råd, tips og tricks, der vil blive lagt ud på hjemmesiden.  
Agnes Ingersen står selv for den daglige drift af forlaget og har direkte kontakt til kunderne.

Hendes mand, Claus, har taget alle billeder til bøgerne og hendes søn, Erik, har
lavet layout.

På forlagets hjemmeside kan man læse mere om forlaget, downloade gratis uddrag af 
alle bøgerne og bestille dem.

Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.
Agnes er udlært allround kontorassistent og arbejdede med
reklame, indtil hun i 1987 valgte at blive hjemmegående i 
nogle år.
Agnes er gift med Claus, og sammen har de 3 børn fra 
1984, 1987 og 1988.

Agnes har været dagplejer siden 1990.
Hun har altid brugt lang tid på at være kreativ med 
hjemmekomponerede modeller, 
sammen med sine børn og dagplejebørn.

Da Agnes debuterede som forfatter i foråret 2005, var det
fordi hun syntes, der manglede bøger, som henvender
sig til børn, med modeller, der er nemme og simple at lave.

Dette er Agnes` 7. bog. Alle bøgerne har modeller, der er 
nemme og simple at lave og ideerne bliver bare ved med 
at strømme fra Agnes` hånd. Hun er godt i gang med næste 
bogprojekt.

Agnes’ tidligere bøger
Herunder ses alle Agnes tidligere bøger. Alle, med undtagelse af første udgave 
af Sjov Med Hænder, kan bestilles fra hjemmesiden. 
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Kan du lide hvad du så?
På vores hjemmeside finder du gratis download af prøver på alle bøger. 
Du kan også købe alle bøgerne, hjælpesaksen og flere sakse fra Fiskars.

Her på siden ser du alle bøger fra Forlaget Ingersen. 

www.forlaget.ingersen.dk
Vi gør meget for at være til stede på Internettet, og hører meget 
gerne fra læserne. Derfor vil vi meget gerne have en besked i vores 
gæstebog.
Læsere har sendt deres egne tips og ideer ind. Har du et tip, som andre 
kan få glæde af, kan du sende det ind og få det udgivet på siden.

På hjemmesiden kan du læse mere om forlaget, personerne bag 
og hvad der rører sig. Vi har en blog, der bliver opdateret 
jævnligt med nyheder og smagsprøver på fremtidige projekter.


