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Spikk stjernegutt og engel 

Med spikkekniv, noen små tre - emner og litt humor, er Luciadagen redda! 

Modell og oppskrift: Turi Gulbrandsen  
Foto: Annie Eikenes 

Dette trenger du: 
Materialer  

• Treemner. Greiner av løvtre. Helst rått/ferskt tre av 
bjørk, selje, rogn eller or. Det går også å bruke 
gran eller furu. 

• Grillpinner eller grove fyrstikker. Du kan spikke 
tynne pinner selv, som du lar tørke. 

• Planke - lita fjøl 

• Lokket til en hermetikkboks 

• Små spiker/stifter 

 
Verktøy  

• Sag  

• Kvass kniv  

• Bor 

• Hammer  

• Lim  

• Maling  

• Ei saks til å klippe englevinger av lokket på en 
hermetikkboks  

• Metall gryteskrubb til hår, men ta det du har, - bruk fantasien  

Slik gjør du: 
1. Bestem kroppens høyde, inklusivt hode og ”kremmerhuslue” og sag av emnet.  

2. Spikk en spiss som til en pølsepinne.  

3. Skjær en "runding" der lua slutter, og spikk rett inn mot snittet. Det er et triks som får det til å se ut som om 
hodet kommer ut av lua. 

4. Form og spikk til kroppen, gjør en tilsvarende "runding" der du spikker inn til halsmarkering. Kroppen skal 
være i rått tre og ikke tørka når beina monteres i. Da krymper kroppen rundt de tørre beina, og de vil sitte 
godt. 

5. Bor to hull i kjolen til innfesting av tynne bein. Til bein kan du bruke vanlige pinner, grillpinner eller lange 
fyrstikker. Disse pinnene til beina må være av tørka tre. 

6. Finn en plankerest til ”sokkel”. Bor to hull i som det passer å tre beina ned i. Bruk litt lim når du fester 
beina til kropp og sokkel.  
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7. Klipp til hermetikkbokslokket til vinge, og spikre det på med en liten stift.  

8. Mal i den fargen du syns er finest, og kanskje pynt med ett lite hjerte? 

 

 


