
 

©Birkely 

November 2021 

www.birkely-kniplinger.dk— mail: kontakt@birkely-kniplinger.dk 

Grantræet julen 2021 side 1 af 5 

 

 

Grantræet 

Julen 2021 

Størrelse:    Højde:  ca 12 cm (uden fod) 

     Diameter: ca 9 cm ( i bunden) 

Tråd:      Venus cotton / K80 (svarer til hør 60/2)  

     0,2 mm myrtetråd 

Andre materialer:  evt Små perler til pynt 

     13 cm bonsaitråd til ”stamme” 

     Et stykke af en gren til foden      

Antal par:      Modellen kniples i 5 dele 

     11 par  pr del 
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Forklaringer til arbejdstegningen/prikkebrev: 

Fremgangsmåde: 

Træet kniples i 5 dele med 2 par myrtetråd og 9 par Venus cotton i hver del. 

Træerne på forsiden er pyntet med perler som er kniplet med undervejs. Der er brugt 15-20 perler pr del, 

som er fordelt på de stykker der efter monteringen udgør oversiden af ”grenene”. Se foldeanvisning/

oversigt på side 3. 

Perlerne trækkes på tråden inden anden pind vindes på til det par venus der begyndes med. Hvis perlerne 

fordeles på begge pinde i parret er det lettere at fordele dem i kniplingen undervejs. 

Perlerne fordeles tilfældigt ned gennem  kniplingen, ved at trække en perle op til kniplingen på de steder 

det ønskes.  

Prikkebrevets 2 dele samles ved hjælp af de brune streger med prikker i enderne. Disse skal placeres 

ovenpå hinanden. 

Der startes i toppen af træet med 2 par myrtetråd og 1 par venus. Der kniples efter arbejdstegningen og 

ved hver af de grønne prikker sættes der 2 nye par venus på. Bemærk! 3 steder undervejs + ved afslutnin-

gen bruges lærredslag i stedet for halvslag. Det er de steder som senere skal sys sammen ved stammen. 

Når delen er kniplet færdig snos hver af de to par myrtetråd svarende til delens bredde i bunden. Herefter 

føres disse ind mellem trådene på alle de øvrige par til modsat side. Derefter bindes de resterende par af 

med råbåndsknob, så de kommer til at lægge omkring myrtetrådene. 

Kniplingen stives inden nålene tages op, og enderne klippes tæt af. 

Hvis man ønsker et mindre juletræ kan del 2 af prikkebrevet blot undlades. I det tilfælde afsluttes der med 

en række lærredsslag ved den røde prik ved enden af del 1. 
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Halvslag 

Lærredsslag 

Helslag 

Ekstra snoning, en snoning pr streg 

Hjælp til samling af mønsterdele 
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2 par myrtetråd

1 par
med
perler

+2 

+2 

+2 

+2 

Juletræ 2021
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Arbejdstegning: 

Juletræ 2021
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Top 

Underside 

Grenspids 

Overside 

Underside 

Underside 

Overside 

Overside 

Underside 

Grenspids 

Grenspids 

Grenspids 

Fold ”stamme” 

Fold ”stamme” 

Fold ”stamme” 

Foldeanvisning/ 

oversigt: 
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Prikkebrev: 

5 cm

5 cm

- Ingen Titel -
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Juletræ 2021
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Del 1: 

Del 2: 

Juletræ 2021
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Montering: 

Start med at sy de 5 dele sammen i toppen. Der sys sammen i de øverste 5 nålehuller incl topnålen. Slut 

af med at sy toppen fra del 1 og del 5 sammen, så der bliver en lukket top. 

Når træet er færdigmonteret vil de enkelte dele været foldet som vist her.  

Jeg synes dog det er lettest at vente med at folde delene til det er nødvendigt for 

monteringen. 

 

Næste skridt er at forme træets grene/”kranse”. Der startes oppefra. 

Buk den øverste del som udgør øverste krans på alle 5 dele. De 5 dele sys sammen 

to og to inde ved ”stammen” så det set fra bunden ligner en blomst med 5 blade. 

Der skal efterlades hul i midten til bonsaitråden. 

Fortsæt på samme måde  med 

de andre kranse, og slut af med 

at sy de 5 ender sammen på 

samme måde. 

Foden:  

Sav et stykke af en passende gren i ønsket længde.  

Foden på forsiden er ca 2,5 cm i diameter og ca 2,5 cm høj. 

Bor et hul i midten af grenstykket til bonsaitråden og lim bonsaitråden fast i hullet. 

Placer træet på bonsaitråden. 

Træets grene/kranse formes til ønsket resultat. 


