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Nu` det jul igen Gitte Schou Hansen Hent PDF Nu`det jul igen er en festlig bog for alle de børn og voksne,
der har lyst til at klippe julepynten selv. Her er alle de traditionelle julefigurer som glade julenisser, engle,
julemus, rensdyr, julemænd, kræmmerhuse, hjerter og meget mere, som kan skabe julestemning og pynte på

juletræet, julebordet, i vinduer og på døre. Alle modeller vises på flotte farvefotos og er ledsaget af
overskuelige vejledninger og skabeloner i fuld størrelse, der er lige til at tegne af og klippe i karton og papir.
De gamle og velkendte julesange, salmer og vers er inspirationskilden til de mange modeller, så her er "Glade
jul, dejlige jul" blevet til søde engle, der kan hænges op i en snor. "Rudolf med den røde tud" er blevet til en
sjov mobile med tre fine rensdyr og en julemand, og "På loftet sidder nissen med sin julegrød" er blevet til en
glad nisse med et grødfad, der samles til en festlig mobile med nogle fornøjelige rotter. I alt 15 julesange og
vers er udgangspunktet for de mange modeller, så her er inspiration til mange timers kreativ hygge på en

mørk og kold årstid.
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