
Lav dit eget pynt til en 

festlig 
børnefødselsdag
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- Saks
- Limstift
- Tykt printerpapir
- Printer med farvepatroner
- Snor
- Elastikker (gerne gennemsigtige)
- Balloner

Du skal bruge:

PRINTER



Ballonguirlande:

Step 1:
Pust alle ballonerne op. 

Sådan gør du:

Step 2:
Bind ballonerne sammen to og to 
med elastikker eller bånd - så har du 
et ballonsæt. 

Step 3:
Nu er det tid til at samle ballon-
guirlanden. Her skal du bruge en lang 
snor, da alle balloner skal være på.
Start med at vikle den ene ende af 
snoren to gange rundt om et ballon-
sæt, der hvor de er bundet sammen
og bind en knude.

Placér så næste ballonsæt ovenpå den 
første, så de krydser hinanden. Vikl så 
tråden en gang rundt om dette sæt, og 
hiv i snoren, så den sidder tæt og fast 
til den anden. 

Fortsæt med at stable og samle bal-
lonerne på denne måde, indtil du har 
brugt alle balloner. 
På den sidste ballon bindes en knude, 
som på den første. 

Step 4:
Så er guirlanden klar til at blive 
hængt op.

 



Slikposer - Variant 1 

Dette er en foldeguide til hjemmelavede slikposer. Der er to varianter; én let 
(variant 1) og én lidt sværere (variant 2).  Variant 1 er en liggende slikpose, 
mens variant to er en stående. 

På siden efter de to varianter af slikposer, finder du et ark, som er dækket med 
balloner. Det er dette ark, der skal foldes til en slikpose. 

Step 1:
Print så mange sider af ballonarket, som du skal lave slikposer.

Step 2:
Nu skal slikposen foldes. 
Vend siden med balloner nedaf, så den 
blanke side af papiret vender mod dig. 
Fold A4-papiret henover midten, men 
nøjes med kun at trykke ned i den ene 
side af papiret, når det er foldet, så der 
kommer et lille mærke, som angiver 
hvor midten er.

Step 3:
Fold nu hver ende af papiret 0,5!1 cm 
henover midten af papiret og lim dem 
sammen.

Step 4:
Fold bunden af posen ca. 4 cm op.  

Step 5:
Lim eller tape bunden fast.
Lad limen tørre inden du fylder slik i.



Slikposer - Variant 2

Step 1:
Print så mange sider af ballonarket, som du skal lave slikposer.

Step 6:
Fold posen ud, så den kan stå af sig selv.
Lad limen tørre inden du fylder slik i.

 

Step 2:
Nu skal slikposen foldes. 
Vend siden med balloner nedaf, så den 
blanke side af papiret vender mod dig. 
Fold A4-papiret henover midten, men 
nøjes med kun at trykke ned i den ene 
side af papiret, når det er foldet, så der 
kommer et lille mærke, som angiver 
hvor midten er.

Step 3:
Fold nu hver ende af papiret 0,5!1 cm 
henover midten af papiret og lim dem 
sammen.

Step 4:
Fold så bunden af posen ca. 4 cm op 
og tryk ned så folden kan ses. Fold den 
tilbage og lav et æseløre på hver side 
af bundens nye fold. Fold dem begge 
veje så posen senere bliver let at folde.  

Step 5:
Adskild folden i bunden, så der dannes 
en aflang sekskant.
Fold så bundens ender indover hin-
anden, så slikposen kan limes sammen. 





Bordkort:

Step 1:
På næste side finder du seks bordkort med balloner på. 
Print dem ud i farve, gerne på tykt papir.

Step 2:
Klip dem ud og skriv navnene på dine gæster. 

Step 3:
Fold bordkortene på midten, som vist nedenfor. 

God fornøjelse og god fødselsdagsfest!

 

MADS

SOFIE




