
Materialeliste modul 4 2019

Adventskrans og Kalenderlys

              Kalenderlys

• Potte
• Ler
• Lys med tal
• Kogler-Østrisk fyr eller andre
• Lange fyrnåle (15 kr pr bundt)
• Olivenbær (kunstige)
• Bånd
• Bouillion tråd
• 0,9  -1,1 tråd til koglerne
• 1,4 tråd til lyset

Adventsstativ med Lærkegrene

• Stativ (199 kr)
• 4 stage lys
• 1-2 Husløg
• Evt. Kobber kristtjørnblad
• Lærkegrene med kogler
• 0,7-0,9 tråd og knibtang
• Bouillion tråd
• Lange fyrnåle (15 kr pr bundt)
• Lim og glimmer



   Adventskrans i oasis
• Oasiskrans vælg selv str.
• 4 stage lys
• 4 Oasis lysholdere
• 2 Nelliker Nougat, og 2 rosa 

Roser 
• Bånd  støvet rosa
• Tisler blålige og gule 

Trommestikkere
• Lærkegrene med koglerne
• Matchende kugler gerne 2 

forskellige str.
• Eucalupsus gerne flere slags
• Blød Enebær gerne flere slags
• Husløg matchende farve, her 

med rosa kant
• gerne fad på fod

Kransen kan passe til mange farver 
Rosa, creame, lysgrøn, gråblå, m.m

Adventsstativ med
tjørnegrene med bær

 

• Stativ
• 4 lys Aubergine farvet
• Frysetørret rose rød
• Husløg potte rød
• Pudemos
• MørkRøde kugler
• Fad
• Grene med tjørnebær
• 0,7-0,9 tråd og knibtang



                                                                          

Adventskrans på halmkrans

Kan laves i alle str. Og også med stagelys i stedet, da kræver det bare lysholdere.
Denne krans er både bundet og spækket

• Halmkrans vælg selv str.
• Skovmos
• Blandet grønt, evt. blød ene eller andet
• 4 lys og Fad passende i str til halmkransen
• Lærkekoglegrene og evt. andre kogler
• Silkepæoner, Hortensia og Protea tørrede blomster eller andet.
• Brun Syre fra grøften, Evt. Mispler, og Tjørnebær
• Fyrspidser, Koralbregne,
• Peberbær

      Denne krans passer til mange lysfarver f. eks Karry, Olivengrøn, Tegl, rosa 
Aubergine, brun med flere.
Vi har i år ca 16 farver lys at vælge imellem fra Diederik. Både stagelys og bloklys


