
God jul, kära vänner, nu är det Pysseldax! 
	  
Här	  kommer	  årets	  julkort	  från	  Vicki	  och	  Björn.	  Men	  vilket	  år!	  Vi	  har	  grunnat	  så	  på	  om	  –	  och	  
hur	  –	  detta	  märkliga	  år	  kan	  spegla	  sig	  i	  ett	  julkort.	  Trots	  allt	  det	  sorgliga	  skulle	  vi	  gärna	  vilja	  
ge	  hopp	  inför	  framtiden.	  Många	  av	  oss	  har	  fått	  tid	  över	  i	  år,	  samtidigt	  som	  många	  andra	  sliter	  
hårt	  i	  viktiga	  yrken.	  Vi	  använde	  vår	  extra	  tid	  till	  att	  konstruera	  ett	  jul(grans)pynt,	  men	  vi	  
lämnar	  nu	  med	  varm	  hand	  över	  resten	  av	  jobbet	  till	  dig,	  och	  hoppas	  att	  du	  kan	  och	  vill	  frigöra	  
lite	  tid	  för	  att	  pyssla	  ihop	  ditt	  eget	  julkort	  i	  år.	  
I	  kuvertet	  ska	  ligga:	  
• Ett	  runt	  grönt	  ”julkort”	  
• Denna	  beskrivning	  
• En	  påse	  med	  	  
o ca	  14	  st	  små	  färgglada	  ”diamanter”	  (2	  st	  är	  reserv)	  
o 2	  st	  stjärnor	  m	  platt	  baksida	  (bägge	  ska	  användas)	  
o ca	  15	  små	  klisterprickar	  (13	  ska	  användas,	  2	  är	  reserv)	  
o en	  grön	  tråd	  som	  är	  lindad	  runt	  remsan	  med	  klisterprickar	  
	  
Det	  finns	  goda	  möjligheter	  att	  anpassa	  sin	  ambitionsnivå	  i	  pysslandet,	  välj	  t	  ex	  A,	  B	  eller	  C:	  
	  
A. Det	  gröna	  kortet	  är	  färdigt,	  inget	  mer	  behöver	  göras.	  (Helt	  OK.)	  
B. Sätt	  i	  tråden	  nånstans	  i	  ytterkanten,	  häng	  upp	  pyntet.	  (Åh,	  det	  blir	  bra!)	  
C. Klistra	  fast	  12	  diamanter	  på	  kortet,	  gärna	  på	  ”O”	  i	  varje	  ”gOd	  jul”	  (finns	  12	  st	  på	  kortet).	  	  
Sätt	  i	  en	  tråd	  i	  ytterkanten,	  häng	  upp	  pyntet.	  (Mer	  än	  godkänt!)	  

	  
Men	  om	  man	  känner	  sig	  pysslig	  och	  vill	  använda	  kortet	  som	  vi	  egentligen	  tänkt	  så	  gör	  man	  så	  här:	  
	  
1. Skär	  försiktigt	  med	  en	  skalpell	  eller	  annan	  vass	  papperskniv	  upp	  spiralen	  enligt	  de	  svarta	  
streckade	  linjerna	  på	  kortet.	  Börja	  från	  •-‐-‐-‐	  	  nära	  ytterkanten	  och	  sluta	  i	  mitten	  där	  
strecket	  slutar.	  Skär	  inte	  upp	  ytterkanten,	  utan	  låt	  den	  vara	  hel	  (se	  dock	  ”alternativ	  2”	  
nedan).	  

2. Försök	  att	  lyfta	  mitten	  på	  kortet	  (där	  ett	  X	  är	  placerat),	  kolla	  att	  du	  skurit	  de	  bägge	  
spiralerna	  rätt.	  Det	  ska	  bli	  som	  en	  DNA-‐spiral,	  förutom	  att	  ytterkanten	  är	  hel.	  	  

3. Planen	  är	  nu	  att	  du	  ska	  limma	  fast	  12	  st	  ”diamanter”	  på	  ”O”	  i	  varje	  ”gOd	  jul”	  (finns	  12	  st	  på	  
kortet).	  Om	  du	  vill	  planera	  vilka	  färger	  som	  ska	  sitta	  var	  är	  det	  nog	  enklast	  att	  göra	  det	  nu,	  
innan	  nästa	  steg.	  

4. Nu	  kan	  du	  lyfta	  en	  limprick	  i	  taget	  från	  klisterremsan	  med	  hjälp	  av	  den	  lilla	  genomskinliga	  
plastfyrkanten	  som	  skyddar	  limpricken.	  Placera	  limpricken	  där	  du	  vill	  ha	  den,	  och	  tryck	  
sedan	  fast	  den	  ordentligt	  med	  plastfyrkanten,	  som	  du	  därefter	  försiktigt	  lossar.	  
Limpricken	  sitter	  fast	  på	  kortet	  nu.	  Det	  finns	  två	  limprickar	  extra	  om	  något	  går	  fel.	  Nu	  kan	  
du	  limma	  fast	  en	  diamant	  på	  pricken.	  

5. Fortsätt	  med	  de	  övriga	  11	  ”O”-‐platserna.	  Spara	  en	  limprick	  till	  steg	  8	  (se	  nedan).	  
6. När	  alla	  12	  diamanter	  sitter	  fast	  så	  kolla	  igen	  att	  du	  inte	  har	  limmat	  snett	  så	  att	  	  
något	  hindrar	  spiralen	  från	  att	  dela	  sig.	  I	  så	  fall	  justera.	  	  

7. Sista	  steget	  börjar	  med	  att	  trä	  tråden	  genom	  krysset	  ”X”	  i	  mitten	  av	  	  
spiralen,	  gör	  en	  knut	  på	  undersidan	  och	  en	  ögla	  på	  ovansidan.	  	  

8. Ta	  en	  av	  de	  två	  stjärnorna,	  placera	  en	  limprick	  på	  mitten	  av	  den	  platta	  	  
sidan.	  Sätt	  fast	  stjärnan	  på	  tråden	  precis	  ovanför	  pappret.	  Sätt	  fast	  den	  	  
andra	  stjärnan	  mot	  den	  första	  så	  att	  alltså	  tråden	  går	  mellan	  stjärnorna.	  	  

9. Dra	  försiktigt	  i	  tråden,	  så	  att	  spiralen	  blir	  3-‐dimensionell.	  Det	  kan	  ta	  några	  dagar	  för	  den	  
att	  hänga	  ut	  sig,	  och	  du	  kan	  dra	  lite	  i	  den	  några	  gånger	  under	  tiden	  för	  att	  snabba	  upp	  
detta.	  När	  du	  är	  nöjd	  kan	  du	  hänga	  upp	  pyntet	  på	  dess	  rätta	  plats.	  Målbilden	  är	  en	  dubbel	  
spiral,	  ungefär	  som	  en	  DNA-‐spiral,	  och	  det	  hela	  ser	  (med	  lite	  god	  vilja)	  ut	  som	  en	  julgran,	  
med	  glittrande	  pynt	  och	  en	  silvrig	  topp-‐stjärna.	  



Alternativ	  2	  
Om	  man	  inte	  har	  en	  vass	  kniv	  men	  en	  sax	  så	  kan	  man	  klippa	  de	  streckade	  linjerna	  ända	  från	  
ytterkanten	  (det	  finns	  ett	  svagt	  ljusgrått	  tryck	  som	  vägledning).	  Då	  klipper	  man	  upp	  hela	  
vägen	  utifrån	  och	  in,	  följ	  de	  två	  streckade	  spiral-‐linjerna.	  	  
När	  du	  har	  klippt	  de	  två	  spiralerna	  kan	  du	  följa	  punkterna	  3-‐9	  ovan.	  
Den	  här	  versionen	  blir	  mer	  ”spretig”,	  men	  funkar	  ändå.	  
	  
Om	  du	  får	  feeling	  under	  pysslandet	  så	  var	  gärna	  kreativ	  efter	  eget	  huvud!	  Då	  kan	  du	  väl	  fota	  
och	  maila	  oss	  vad	  du	  hittar	  på?	  (webbmonster@dax.nu	  är	  adressen.)	  
	  
Och	  om	  det	  går	  dåligt,	  nån	  klipper	  fel,	  eller	  limprickarna	  obstruerar,	  så	  hoppas	  jag	  att	  tejp	  
eller	  annat	  lim	  går	  att	  finna	  hemma.	  
	  
Man	  kan	  också	  ladda	  ner	  detta	  runda	  julkort	  från	  vår	  vanliga	  webbplats,	  både	  i	  färg	  och	  svart-‐
vit,	  om	  barnen	  (jo,	  det	  brukar	  heta	  så…)	  vill	  pyssla	  extra.	  	  
	  
Välkommen	  att	  se	  mer	  bilder	  på	  webbplatsen	  http://jul.dax.nu,	  här	  finns	  även	  årets	  julblogg	  
som	  Vicki	  skriver,	  och	  som	  vanligt	  ges	  möjlighet	  att	  reminiscera	  tidigare	  års	  julkort.	  
	  
Vi	  önskar	  alla	  en	  trevlig	  stund	  med	  pysslet,	  och	  inte	  minst	  en	  
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Hoppfyllt Gott Nytt Ar!	  
o


