
 Materialeliste modul 4 2021 
                                                                 Kalenderlys dekoration 

• Potte, Ler, Lys med tal. Vi har kalenderlys i mange 

farver og størrelser 

• Galaxe blade, Enebær, Laugrene, Rye Cone frosted 

kogler, blå/grønne husløg, sulten fyr, Tillandsia 

stor 

• Tørret Lagurus 

• Kugler matchende 

• Husk kan laves i den farve du ønsker, vi har 16 

forskellige lysfarver. Vælg farve efter hvad der 

passer ind hos dig. 

 

 

Adventskrans 

Adventskrans med stagelys stående på lys- 

holderne. Kan også laves  

med bloklys stående på et fad. 

Kan selvfølgelig også laves i andre farver. 

• Fad, blå Enebær eller blød Enebær 

• Halmkrans tyk ca.  5x30 

• Grov spændende gren med patina 

• Spænde aflang stykke bark gerne  

med svej 

• Eucalupsus frugter på gren tørret 

• Rye Cone frosted kogler 5 stk. 

• Blå husløg 

• Stor Tillandsia , og Tillandsia fint 

• Sulten fyr gren 

• Grønne glasperler på snor 

• Matchende kugler 

• Eucalupsus grene 

• 4 kegleformede lysholdere med lys 

 

 

 

 



Adventskrans med Frisk Orkidee 

                                                       Denne bund er limet på en halmkrans  

                                                                                   5x32cm med limpistol og Lærkekogler.  

                                                                                   Tidskrævende laves evt. på forhånd. 

                                                                                   Kransen kan også laves af andet f.eks.  

                                                                                   Bark, Kastanjer, eller andre kogler. Kan 

                                                                                   også bindes som en almindelig krans  

                                                                                   med gran/grønt. 

• Laklys fra Ester og Erik 4 stk 

• Lysholdere 4 stk 

• Jernstjerner 2 stk 

• Frisk orkidee og plastrør 

• Rustik Troldehasselgren 

• Mariebær, Sulten fyr 

• Mispler, Ægtekastanje skaller, guldperler 

på kobbertråd 

Adventskrans med Blade  

Limet på halmkrans med trælim. Her er brugt  

Parykbuskblade. Andre flotte blade kan også 

Bruges.  

• Fyrrenåle, Trælim/hobbylim (tørrer klar) 

• 4 Bloklys Aubergine farvet 4 str. 

• 2 tørrede Pæoner eller andet 

• Peberbær rosa 

• Husløg, gerne rødlige 

• Bordeux kugler 

• Tørrede bordeux Helicrysum (Evighedsblomst) 

• Kastanjer 

• Fad 

• Lim med fordel bladene på hjemmefra så 

Kransen er tør, da fyrrenålene også limes på 

Med limteknik 

 

 



      Adventsdekoration i trækasse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trækasse eller andet 

• Ler 

• 4 bloklys i 4 forskellige højder 

• Pudemos 

• Blød enebær 

• Blålige husløg 

• Stor Tillandsia 

• Tillandsia Jungle mos 

• Grove spændende grene med patina, dette er Hyldegrene, Laugrene er et godt 

alternativ. 

• Dadelfrugter, og fyrrekogler 

• Stor pinjekogle 
 

 

 

 



 

 

 


