
Nem gavesløjfe
Pak din gave fint ind med denne upcyclede sløjfe!

Materialer
Rengjort mademballage
Blyant eller kuglepen 
Saks
Hullemaskine
Metalklips (som man normalt 
bruger til prøvekuverter)
Gavesløjfe skabelon eller en lineal

Sådan gør du
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Brug skabelonen på næste side eller 
klip strimler i følgende størrelser:
A. 1 strimmel – 10 x 2 cm
B. 2 strimler – 20 x 2 cm
C. 3 strimler – 23 x 2 cm

Brug din hullemaskine til at lave et hul i hver 
ende af den korteste strimmel. Lav derefter 
tre huller i de fem længste strimler – et i hver 
ende, og et i midten.
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Lav en løkke af den næstkorteste 
strimmel og saml alle tre huller i 
midten. Tag metalklipsen (med den 
lille løkke) og stik den igennem 
hullerne i den anden strimmel.
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Gentag trin 4 for de resterende stykker. 
Stik metalklipsen igennem hullerne på 
alle stykkerne – start med det korteste 
og slut af med det længste. Sørg for at 
bøje metalklipsens ender på bagsiden af 
sløjfen, så sløjfen ikke falder fra hinanden. 

Pak din gave ind i et stykke 
genbrugspapir eller avispapir 
og dekorer den med din fine 
upcyclede sløjfe!

Hvis du har affald, du gerne vil upcycle, kan du 
tilmelde dig TerraCycles Brigader på www.terracycle.
dk. Affaldet bliver til nye produkter, og du tjener 
penge til en valgfri velgørenhedsorganisation. På 
hjemmesiden kan du også finde inspiration til andre 
fine gør-det-selv-projekter af affald.

3 Lav en løkke med det korteste stykke, 
og stik metalklipsen gennem hullerne.
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