Barn och
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Charmiga kalastroll till Alla Hjärtans dag

Det här är ett enkelt pyssel som passar de flesta. Det kan vara ett pyssel under själva kalaset eller något ni
gör hemma inför festen, så att varje gäst kan få ett eget kalastroll när de kommer. Eller så används trollen som
placeringskort eller bara för dekoration, vi hängde upp våra i årets första videkissar.
Det här behöver man för att göra trollen:
• Garn i olika färger till kroppen, gärna ett mjukt akrylgarn
• Färgat, lite tjockare papper till partyhattarna
• Pompoms, ögon, stickers och glitter till dekoration
• Vitt, styvt papper att klippa ut två cirklar av som man lindar garnet runt
• Sax och lim
Gör så här:
1. Klipp ut två cirklar med hål i mitten i styvt vitt
papper/tunn kartong. Cirklarna ska var 7 cm i
diameter och hålet 3 cm, dvs själva bredden på
cirkeln blir 2 cm runt om
2. Klipp ut hatten och limma ihop till en strut, det
ska var ett hål i toppen (kan göras större senare
om det behövs för att dra igenom garnet)
3. Mät av 4,5 m av garnet och en bit på ca 40 cm.
Beroende på hur tjockt garn ni använder kan den
första längden behöva justeras, garnet ska räcka
till att täcka hela cirkeln.
4. Lägg ihop papperscirklarna, vik garnet i fyra
delar och knyt fast på cirkeln, se bild. Sedan viras
garnet runt tills hela cirkeln är täckt.
5. Klipp upp garnet mellan plattorna, för in
tåten på 40 cm emellan och och knyt åt. Ta bort
cirklarna. Trä på hatten på tåtarna och knyt en
knut vid hatten och sedan en längst upp för att få
ett hänge.
6. Klistra på ögon, näsa, mun på trollet och
dekorera hatten om ni vill. Limma en pompom på
knuten vid hatten. Vi gjorde det enkelt för oss och
använde förklistrade stickers.
Lycka till med trollen!
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