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25 creative days
Den kreativa julkalendern

I

år gör vi, the Creative Collective Sweden, vår tredje julkalender! Er fina respons får
oss att vilja göra en ny julkalender varje år. Som en extra julklapp till er kommer här
vår första kalender som en e-bok. Ladda ner eller skriv ut. Bläddra och njut!

Vad är en december utan en julkalender och vad
är en jul utan julmat och -pyssel? Inte mycket
att hänga i julgranen i alla fall, så i år erbjuds en
daglig dos av kreativitet i form av en bloggjulkalender – 25 Creative Days.
25 Creative Days är en julkalender med inspiration och idéer för en mer kreativ jul. Varje dag
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i december presenteras ett nytt projekt eller
recept – något att skapa, baka eller bara göra.
Bakom kalendern står det bloggnätverket The
Creative Collective Sweden. Ett grupp av likasinnade kreativa bloggare i Sverige. Med en tydlig
skandinavisk estetik täcker nätverket in design,
pyssel, inredning, mat och livsstil.

we are

The Creative Collective Sweden
Helena
Pyssel, skapande,
inredning och bakning där har du några av mina
favoritämnen och det som
min blogg fylls av. Gärna med
inspiration som följer säsonger och
årstider. Välkomna!
Hemma med Helena

Sofia
Hildas är en livstilsblogg
som fokuserar på enkelhet
och hållbarhet. De ”pyssel” jag
gör är ätbara, komposterbara,
återvinningsbara eller i återbrukets
anda. I övrigt är jag en egenföretagande
formgivare/illustratör och vegetarian som
älskar klänningar, katter och bor på landet.

Helena
Jag visar mina favoritpyssel
och delar med mig av beskrivningar som ska vara så enkla
som möjligt att följa, både för dig
som är van pysslare och för dig som är
nybörjare. Kreativitet och pyssel har varit en
stor del av mitt liv, ända sedan jag var liten.
Craft & Creativity

Hildas

Karin & Freja
Pysselbolaget är en blogg
som visar enkla roliga
pyssel för barn och vuxna.
Vi gör både saker som går
att använda och saker som vi
bara tycker är fina. Vår ambition
är att bloggen ska funka som en
receptbok för pyssel.
Pysselbolaget

Lina
Jag bor på Ingarö nära havet
vid en vik och med höns,
hund och sambo. En stor del
av min inspiration finner jag
just här. På min blogg bjuder
jag på pyssel av antingen återbrukat material eller naturens gåvor,
inredningstips och upcycling av gamla ting
och möbler.
Lina by the bay

Malin
På Pastill finns en salig blandning av enklare pyssel för
barnen, avancerade pyssel för
diy-proffset, inredningsinspiration, återvinningstips och vackra
bilder från jobbet som barn- och
nyföddfotograf. Jag hoppas att kunna
inspirera folk att vara kreativa. Att göra saker
själv är balsam för själen.

Gina
Welcome to Willowday
and to my home in Sweden
between the city and the
sea that I share with my eclectic
Swedish-American-French family
who inspire me daily. Here, with our kitchen
table doubling as both kitchen and art
studio, my family and I make and share
simple projects that we make and do with
our own two hands, for you to make with
your own two hands, too.
Willowday

Pastill

Gäst 2014
Mina
Mini Piccolini är en lifestyle
blogg för familjer. Vi är en
internationell familj med tre
små barn och i bloggen delar jag
med mig av det som inspirerar mig just nu.
Mat, resor, kreativt skapande med barnen,
lite pyssel, lite tips och all det som gör
livet med små barn ännu härligare.
Minipiccolini
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Helena
Min största drivkraft med min
DIY-blogg Mormorsglamour
är att inspirera andra till att
vilja skapa med händerna. Det
gör jag genom att dela med mig av recept,
ge inredningstips, pyssla och snickra. Utan
min limpistol, färgpensel och skruvdragare i
hand känner jag mig vilsen.
Mormorsglamour

Maria
Jag kallas Mary och jag bor
i ett rött hus med vita knutar
i en liten by på den Uppländska
landsbygden. Det här är min blogg om
livet i Lilla Sundby, ljuvligt god & grön mat, söta
bakverk, slow living, kärlek till naturen och om vad
som händer när man drabbas av en Stroke och
äntligen får modet att följa sitt hjärta!
Mady by Mary

Linda
Jag är en pappersfanatiker.
Som bokbindare och pappersslöjdare älskar jag papper
som material. Jag håller ibland
kurser och workshops, och driver också
en internetbutik med försäljning av vackra
mönstrade pappersark, bokbinderiverktyg
& material.
Djura Bok & Pappersverkstad

Dag 1
Juldoppade handdukar

F

örsta december är äntligen här och vi rivstartar med ett färgglatt projekt. Vi färgar
om gamla handdukar! För en gång skull överger vi köksbordet och flyttar över till
ett rum som tål kladd och spill, nämligen tvättstugan. Häng med!
du behöver
tvättade handdukar
batikfärg
färgfixmedel
vanligt finkornigt salt
en balja med vatten
ett gäng gamla lister att lägga
över baljan.
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Försiktigt lägger Freja ner den
fuktade delen handduken i
färgen. Handduken ska ligga
i ca 30 minuter i färgen och
listen med den inrullade biten
vilar på baljans kant under
tiden.

gör så här
1. Börja med att läsa instruktionerna på just er färg. Hitta
ett ställe att vara på som tål
att det skvätts och spills. Vi är
i tvättstugan! Den färg vi använt ska lösas upp i varmt vatten, tillsammans med vanligt
finkornigt salt. När saltet lösts
upp häller vi i färgen och till
sist fixeringsmedlet. Färgbadet
är nu färdigt för färgning.

3. När handdukarna legat i
sina 30 minuter lyfter vi upp
dem och sköljer den delen som
vi färgat. Skölj tills vattnet är
helt klart och fritt från färg,
men skölj bara den delen som
har färgats. Doppas hela handduken i vatten blir även den
ofärgade delen färgad. Det här
är ett rätt kladdigt moment.
Vi hade färg på både golv och
bänkar innan vi till sist hängde
våra handdukar på tork!

2. Nu ska handdukarna
förberedas. Vi vill bara färga
nederdelen på våra handdukar
och vi fuktar den delen med
vatten från en sprayflaska.
Sedan rullar vi upp den torra
delen av handduken på en
gammal list.

Våra handdukar är färgade och
klara. Vi fick lite färg även på
andra ställen på handdukarna,
men vi är mycket nöjda med
resultatet. De kommer nu att
pryda vårt julhem, både som
handdukar och servetter till
juldukningen.
Pysselbolaget

Dag 12
Makeheader
a Christmas
Candle Holder

J

ag kan inte annat än hålla med Ernst när han pratar om sin förkärlek för
rundstav. För det är ett sådant tacksamt material som man kan göra massor av
saker med. Det är dessutom väldigt lättjobbat så länge man ser till att borra lika
stora hål som rundstavens diameter.
Jag föredrar en ganska avskalad jul och tycker att denna ljusstake passar bra in.
Gillar den trären, men man kan såklart måla den i alla möjliga färger om man vill.

du behöver
1 st 33*33 mm rundstav
2 st 21*21 mm rundstav
Grövre träbit som fungerar
som bottenplatta, min var
38 cm lång och 68*45mm i
tjocklek
Borr 21 mm
Såg
Trälim
Slippapper
Ljuskoppar
Penna
Linjal eller skjutmått

gör så här
1. För att göra själva knopparna
till ljuskopparna, börjar man
med att mäta upp och markera
ut fyra lika stora klossar av
den tjockaste rundstaven. Jag
tyckte att 55mm var snyggast
storlek. Markera ut mitten på
varje bit och borra hål som
bilden visar med borren. OBS!
inte hela vägen utan till mitten
av rundstaven.
2. Såga av bitarna så du får fyra
lika stora bitar.
3. Nu ska vi göra själva mittpelaren. Använd den tjockare
rundstaven (33mm) och borra
två hål rakt igenom rundstaven. Jag placerade det ena hålet
på 20 cm och det andra på 35
cm, men titta efter själv vad du
tycker är snyggast.
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Mormorsglamour

4. Skruva i ljuskopparna med
små skruv i knopparna.
5. Fäst mittpelaren genom att
skruva en skruv genom bottenplatta och rundstav. Förborra
gärna innan.
6. Såga armarna i rätt längd
som kommer hålla ljuskopparna. Den ena rundstaven som
är 21mm i diameter ska vara
70cm och den andra rundstaven ska vara 45 cm lång.
7. Nu ska du ha alla delar och
limmar då fast alla delar med
trälim så att de fixeras. Limma
ihop alla delar som bilden
visar.
Klart!

Day 3
Ljushus av papper

I

dag är det min tur att ta över stafettpinnen i julkalendern. Jag har gjort en mall som
du kan skriva ut och vika ihop till små pappershus som lyser upp i vintermörkret.
Med silkespapper på insidan skiner fönstren i fina färger.

du behöver
Mall, skrivare, skrivarpapper
i A4-format, vit kartong eller
tjockt papper, sax, ca 6 mm bred
dubbelhäftande tejp, limstift,
linjal, skalpell/hobbykniv, falsben, skärplatta och silkespapper
i olika färger. Du behöver även
batteridrivna värmeljus.
gör så här
1. Skriv ut mallen på vanligt
skrivarpapper i A4-format
(liggande).
2. Klipp/skär ut mallen.
3. Lägg mallen ovanpå ett ark
vit kartong. Jag använde Bazzill
canvas cardstock som har en
fin canvasliknande struktur.

© The Creative Collective Sweden 2016

4. Skär genom kartongen
längst mallens ytterkanter och
skär ut fönster/dörr. Använd en
skalpell
/hobbykniv och en stållinjal för
att få raka, fina linjer.
5. Peta bort överflödig kartong.
6. Skåra/falsa längst med de
streckade linjerna med hjälp av
falsben eller den slöa sidan av
en bordskniv.
7. Klipp bitar av dubbelhäftande tejp och fäst på flikarna.
8. Limma bitar av olikfärgat silkespapper på insidan av huset.
Täck några eller alla fönster.

9. Vik längst med de skårade
linjerna, ta bort skyddspappret
på tejpen och montera ihop
huset. Enklast i den ordning
som flikarna är numrerade.
10. Tänd huset genom att
placera det ovanpå ett batteridrivet värmeljus och ditt första
hus är klart!
Observera som sagt att du
endast kan använda batteri
drivna värmeljus i dessa
ljushus. Husen skapar
julstämning i all sin enkelhet men den som önskar
kan även måla utsidan som
t ex pepparkakshus innan
montering.

Craft & Creativity

ladda ner mallar

Dag 4
Gör egna julkort

E

n av de mysiga sakerna med december är att man får riktiga och handskrivna kort
i brevlådan, det är man inte bortskämd med övriga året. Att göra egna julkort är
inte svårt, man bestämmer själv vilken nivå man vill lägga det på. Idag bjuder jag
på freebies som du själv kan skriva ut och använda.
Jag gillar också återbruk och
letar först och främst upp
lämpligt material som jag har
liggande hemma. Det kan vara
fina papper, snören, pärlor,
knappar eller annat kul som
kan passa. Själva bakgrunden
till julkorten – alltså papperskorten – kan man köpa om
man vill eller så gör man de
själv. Jag hade en del pappersprover liggande, och små
kartongark som jag fått i någon
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Hildas

slags förpackning. Vid sådana
här tillfällen är jag glad över att
jag sparat på allt möjligt som
nu går att återanvända.
du behöver
Sax, lim, häftkuddar, snören,
papper och allt annat som man
kan tänkas behöva.
gör så här
Klipp ut alla former som du vill
ha. Man kan ha en mindre och

smidigare sax än vad jag har –
men det var den här som blev
snyggast på bild.
Limma fast alla detaljer med
papperslim.
Har du en skrivare och vill
skriva ut mina mallar kan du
bara klicka upp dem i större
format och skriva ut dem och
sedan klippa och klistra.
ladda ner mallar

Dag 5
Papperstrummor till julgranen

J

ulen och Nötknäpparen är sammankopplade och med Nötknäpparen tänker jag
på uniformer och parader. Och trummor. Sådana trummor med triangelformar
på. Så föddes idéen med att göra just små trummor till min gran. De är lätt att
göra men svårt att beskriva, så bli inte rädd för den komplicerade och krångliga beskrivningen. Det är mest bara att slänga sig in å göra.

du behöver
Toarullar, dekorplast (eller
papper att limma) i tre färger,
kraftigt papper i samma färg
som en av dekorplasterna, linjal, skalpell, sax, limstift, snöre/
tråd och nål.
gör så här
Dela en toarulle på mitten så
du får två mindre rullar, ca 5
cm höga.
Nu ska vi göra ett långt
klistermärke som vi kommer
limma på toarullen. På detta
klistermärke skapar vi trekantsmönstret. Mät ut en remsa på
dekorplast, den färg som ska
ligga i botten, jag hade vitt.
Remsan blir ca 15 cm lång och
5 cm hög, men mät din rulle.
Klipp eller skär ut med skalpell.
Mät upp på nästa dekorplast,
den färg som ska vara i överoch underkant (jag hade svart).
Två smala remsor – ca 15 cm
långa och 5 mm höga. Fäst
dessa smala remsor uppe och
nere på den första, stora dekorplastremsan.
Den tredje färgen och dekorplasten ska nu bli till trianglar.
Mät upp på dekorplasten ca
2 cm i botten och 4 cm höga
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Hemma med Helena

(men mät upp med din rulles
mått). Skär eller klipp ut. Fäst
dessa bredvid varann längs med
den stora remsan. Det ska bli
en tom yta, ca 1 cm, på en sida
– det är överlappsytan.
Ta nu av skyddspappret bak på
hela remsan och fäst på rullen.
Detta är den svåraste biten –
att få den rak och rätt. När du
fäster, se till att trycka bort alla
luftbubblor.
Nu ska vi göra lock och botten.
Klipp till en remsa, 10cm*1,5cm
i det kraftiga pappret som har
samma färg som remsorna i
över- och nederkant. Topp och
lock ska fästas på dessa.
Klipp till en stor rundel i det
kraftiga pappret och limma på
remsan i mitten. Sätt lim på de
två remsornas utsidor och för
ner i trumman. Tryck till dem
och låt torka. Sen klipper du
runt trumman för att få bort
det överflödiga på locket.
Innan botten fästs på, på samma sätt som locket, ”syr” du fast
en ögla av tråden. Trä igenom
nålen med tråden, klipp och
knyt.
Klar och redo att hängas upp!

Dag 6
Cheesecake med smak av smörkola,
äpple, kanel & whisky

J

ag vet att det lätt blir mycket sötsaker kring jul, men jag hoppas ändå att ni provar just
detta recept! Det här är en cheesecake som är perfekt att skära i små, små munsbitar
som är så små att fråga är; hinner kroppen ens registrera några onyttiga kalorier?

du behöver
Botten:
80 gram brynt smör
150 gram digestivekex
Fyllning:
900 gram Philadelphiaost
3 dl strösocker
4 ägg
3 msk äppel/kanel likör fr
Granqvist (beställningnr
10117 på Systembolaget)
Kolasås:
1,5 dl vatten
2, 25 dl strösocker
30 gram osaltat smör
1,5 dl vispgrädde
1 msk äppel/kanel-likör från
Granqvist (nr 10117 på
Systembolaget)
gör så här
Bryn smöret genom att smälta
smör i en kastrull på hög
värme. Det kommer bubbla
och fräsa för att sedan tystna.
Låt smöret bryna under konstant omrörning och när det
börjar bli gyllenbrunt och dofta
nötigt, dra det då genast från
plattan och häll upp i annan
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skål, glas eller behållare, var
uppmärksam det går fort på
slutet! Låt smöret svalna lite så
att det inte är superhett. Täck
insidan av en fyrkantig form a
24 x 24 cm med smörpapper,
mixa eller mortla digestivekexen till smulor och rör samman
smör och kex. Tryck ut i den
bakplåtspappersklädda formen,
använd baksidan av en sked.
Förgrädda botten mitt i ugnen
på 175 grader i 15 minuter. Låt
svalna på galler
Blanda Philadelphiaost och
strösocker med en flatblandare
på låg hastighet , vispa i n t e
med elvisp, tills smeten är jämn
och len, tillsätt äppel- & kanellikören och blanda ytterligare
några sekunder . Addera ett
ägg i taget, se till att varje ägg
blandat sig väl i smeten innan
nästa ägg tillsätts. Häll smeten
i formen och grädda på 175
grader, mitt i ugnen i ca 40-50
min mitt i ugnen, kakans mitt
ska vara lätt dallring. Stäng
av ugnen och sätt ugnsluckan
på glänt och låt cheesecaken
svalna inne i ugnen i minst 30

minuter. Ta ut kakan och låt
vila i rumstemperatur. När den
svalnat helt, ställ in i kylskåp.
Koka ihop vatten och strösocker i en vid kastrull eller
traktörpanna, låt koka tills
den får en gyllenbrun ton, rör
ej i sockerlagen under tiden.
Drag kastrullen från plattan
och rör ner smöret, när smöret
smält tillsätt grädde och likör,
var försiktigt då det kommer
bubbla kraftigt! Ställ tillbaka
kastrullen på plattan och rör
konstant tills kolasmeten
är jämn, låt sedan kola koka
under omrörning i ytterligare
1-2 minuter. Låt den svalna i
någon minut, häll den sedan
över den kalla cheesecaken
(som fortf är kvar i formen).
Ställ in i kylskåp tills kolan
stelnat och är kall.
vid servering
Lyft upp kakan från formen
med hjälp av bakplåtspappret,
skär i lagom stora portionseller munsbitar, strö havssalt
över varje bit och servera!
Njut!
Made by Mary

Dag 7
Oro i vass & papper

D

enna månad tycker jag att det är mysigt att skapa traditionella juldekorationer
till hemmet, så därför vill jag gärna sprida lite slöjdenergi och visa en oro som jag
gjort med girlanger av vasstrån och pappersfyrkanter.
Det finns flera sätt att göra oroar på, detta är ett relativt enkelt sätt.

du behöver
Ståltråd, tjockare & tunnare
en rund stor burk
mattrasor, eller tygremsor
vass eller halm
tunn tråd & nål
mönstrade pappersbitar
fyrkantspunchar/figurstansar
(eller så klipper man
fyrkanter med sax)
dubbelhäftande tejp eller
limstift
gör så här
Lägg ståltråden runt burken
och surra ihop med en tunnare
tråd, så du får en ring som blir
din stomme. Klä ringen med
tygremsorna.
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Djura Bok & Pappersverkstad

Ta lintråd och knyt på tre
punkter så du kan hänga upp
den medan du jobbar.
Klipp önskad längd på vassen,
jag har klippt de i 3-4 cm.
Förbered pappersfyrkanter,
stansa ut eller klipp, limma
ihop eller vik.
Ta en lagom lång tråd och gör
en dubbelknut längst ner, trä
på tråden på nålen och börja
med en pappersfyrkant, trä
igenom nålen i mitten, sedan
är det vartannat vasstrå och
varannan pappersfyrkant i
önskad girlanglängd.

Knyt runt stommen med en
dubbelknut. Du kan göra allt
från tre till hundra girlanger
att fästa på din stomme.
Du kan också göra ett kryss
med ståltråd över din stomme och klä med tygremsor
och hänga en girlang i mitten
också.
En fin detalj är att ta små snuttar tygremsor och knyta runt
stommen vid varje girlang.
Klar!
Vill du slöjda med barn, så
kan jag tipsa om att ta sugrör
istället för vass/halm.

Dag 8
Dörrkrans av nötter

S

å har turen i the Creative Collective kommit till mig att dela med mig av något
kreativt och juligt i vår julkalender. Jag ska visa hur man väldigt lätt kan göra en
personlig dörrkrans.
du behöver
– En stomme. Jag har valt en
i frigolit som finns att köpa i
pysselbutiker, men man kan
såklart även använda sig av en
krans av halm eller kvistar.
– Limpistol. Har du ingen, köp!
Lätt ett av mina bästa pysselredskap.

gör så här
Nu är det bara att sätta igång
och limma. Det går fortare än
man tror faktiskt!
Jag tänkte prova att lacka min
så att den håller lite längre,
men å andra sidan kan man ju
göra en ny nästa år istället. Är
lite sugen på en med polkagrisar :-)

– Något att dekorera din krans
med. Nötter, kottar eller kanske polkagrisar!
– Band att knyta om kransen
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Pastill

J

ag tänkte visa er hur lätt man kan variera ett pakets inslagning. Därför har jag utgått från ett och samma paket. Paketet är inslaget i en papperspåse från närmsta
matbutik. Tycker om det lite operfekta och skrynkliga som blir när man använder
en papperspåse. Dessutom hade jag inget annat papper hemma och ville visa att det
går lika bra att ta vad man har hemma.

Dag 9

1)

2)

3)

4)

4 olika
presentinslagningar

1. Här använde jag mig av ett
gammalt tygstycke som revs
i smala band och knöts runt
paketet med en liten grankvist
som dekoration.
2. Här skrev jag ut en svart
stjärna från datorn på skrivaren, i stjärnan hade jag skrivit
namnet. Om man inte orkar
hålla på med att skriva ut så
kan man lika gärna klippa ut
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Mormorsgalmour

stjärnan i svart papper och
skriva namnet med en vit penna. Jutesnöre knöts runt som
dekorationsband.
3. Här använde jag mig av
schabloner och svart färg för
att måla på paketet. Jutesnöre
bands runt paketet och en liten
lapp klipptes ut ur papperspåsen. Den stämplade jag med
stämplar.

4. Med spetsband som sattes
i två rader och två grankvistar
som sammanfogades med
träpärlor kan man få den här
mustachliknande inslagningen.
Hoppas att ni har fått lite idéer
nu till julklappsinslagningarna
och lycka till nu!

Dag 10
DIY Blomsterarrangemang

J

ulen är äntligen här och vi vill pynta våra hem och trädgårdar. Ibland känns det
som att vi vänder ut och in på både oss själva och plånboken för att få det fint och
ombonat till jul, inte sant? Jag lovar att man – nästan gratis – kan få det julfint
hemma genom att göra sina egna julgrupper. Därför vill jag uppmuntra dig att kika
i hemmet efter gamla kakformar, porslin, konservburkar och några gamla blommor
som behöver planteras om? Sedan är det bara att traska ut i skogen och plocka med
dig kottar, bär, mossa, grenar, stenar – ja, allt vad du hittar.
När du har samlat allt material
så är det bara att sätta igång
och skapa ett blomsterarrangemang eller en jugrupp. Ett
varmt tips är att tänka ut ett
färgtema innan till vardera
arrangemang och hålla sig till
det. Att till sist toppa med några gamla smycken eller ståltråd
blir ett vackert och skinande
element i bonaden.

plockat en massa illgrön mossa
och tryckt ned runtomkring.
Detta lämpar sig väldigt bra
utomhus.

Genom att tänka färgtema t
ex grön, vitt och stål så är det
lättare att skapa ett arrangemang som ser harmoniskt
ut. Här har jag planterat om
några köpeblommor ihop med
mossa, ett värmeljus i syltburk
och några blad från en buske i
trädgården.

Att binda kransar är oerhört
enkelt. Först gör man en ring
eller ett hjärta av tjock ståltråd
(köpt på en bygghandel) för att
få bra styrsel. Sedan binder du
granris med mjuk grön ståltråd
runtom hela ringen så tjockt
som du gillar det. Den gröna
ståltråden köper du i blomsteraffären. Just den är så lätt
att arbeta med och syns inte
på kransen när du är klar. Stick
slutligen ned vad du än önskar
i din krans. Jag har valt att göra
en grön krans och med endast
lingon- och blåbärsris.

Av gamla konservburkar,
speciellt rostiga, kan man göra
mycket roligt. Här har jag
planterat ned en blomma och

Istället för en löpare i tyg tycker jag det är vackert att göra en
lång löpare i mitten på matbordet i annat material och här på
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fotot har jag gjort en i mossa.
Utgå från en lång bit hård
ståltråd och täck den sedan
med grön mossa. För att fästa
mossan runtomkring rekommenderar jag grön ståltråd som
man köper i blomsteraffären.
Slutligen dekorerar du med det
du själva gillar. Jag plockade
nypon, blad från trädgården
och äpplen till dekorationen.
Jag har mycket gammalt porslin att ”leka” med så jag unnade
mig att limma ihop fat och
kopp och placera en hyacint på
toppen. Man kan limma ihop
fler delar så att ”krukan” blir
hög. Kom ihåg att skvätta i lite
vatten i koppen så klarar sig
blomman länge.
Hoppas jag kan inspirera med
några av mina egna jularrangemang. Lycka till!
Lina by the bay

Dag 11
Saffron Biscotti

I

n Sweden, Christmas and saffron go hand-in-hand. We start munching on saffron
treats at the beginning of December and saffron buns are an especially big part of
our Lucia celebrations on December 13th. I think these biscotti are the perfect little
saffron treat for the holiday season.

I like to keep a big glass jar
of biscotti in my kitchen all
through December. They’re
perfect to bring out when you
have unexpected visitors, and I
like to fill a cellophane bag or a
little takeout box with biscotti
and tie a red ribbon around it
for hostess gifts.
Biscotti means “twice baked”
and that’s exactly how these
are made.
you need
100 gr butter
1 gr saffron (usually sold in 0.5
gr packets)
50 gr almonds
2 eggs
150 ml sugar
500 ml flour
1.5 tsp baking powder
100 ml raisins
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Pre-heat oven to 200°c. Melt
the butter, mix in the saffron
and let cool. If the saffron
isn’t powdered (if it’s still in
strings), pulverize it in a pestle
and mortar with a sugar cube.
Chop the almonds coarsely.
Mix the flour, baking powder
and raisins.
Whip the eggs and sugar fluffy.
Add the butter and saffron
mixture and the almonds. And
then add the flour mixture a
little at a time until you have a
dough.
Roll the dough into three
lengths, roughly as long as
your cookie sheet. Put the rolls
on a parchment lined cookie
sheet and flatten them a little.
Bake them in the middle of the

oven for around 10 minutes. If
you want your biscotti a little
bigger, make the rolls shorter
(and fatter) – as wide as the
cookie sheet instead of as long.
Immediately slice the lengths
at a bit of an angle. Then lay
the biscotti on the sheet and
bake with the cut side up at
175°c for ca 5-6 minutes. Turn
them all over and bake them
again on the other cut side for
another ca 5-6 minutes.
Turn off the oven and let the
biscotti dry out a little more
in the oven – with a wooden
spoon in the opening. Store
the biscotti in an airtight container.

J

ag älskar origami och älskar saker man kan göra lite snabbt. Dessutom närmar det
sig jul och imorgon är det lucia. Därför kan jag inte motstå att visa denna tomte
på min andra och sista kalenderlucka i vår kreativa julkalender. Denna tomte
går på under en minut! Dessutom är den så enkel så att nästan alla klarar av att vika
den. Så sätt i gång och producera tomtar!, till julkort, tackkort, till julgranen, gör en
girlang, dekorera paket med, you name it.
du behöver
Ett kvadratisk papper, färgat
eller mönstrat, med vit baksida.
Format utifrån hur stor man
vill att tomten ska vara.
Här nedan har jag har använt
15x15 cm, då blir tomten cirka
9 cm hög.
gör så här
1. Vik papperet på mitten och
veckla upp det igen.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2. Vik in de två övre hörnen
mot mittenviket.
3. Vik in på samma sätt igen
mot mitten, på båda sidor.
4. Vik bakåt, cirka en centimeter ovanifrån där det mönstrade papperet ”möts”.
5. Vänd papperet så du ser
denna spets.
6. Vik in papperet på båda sidor längst med spetsens kanter.

Dag 12
Vik en tomte på en minut!
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7. Vik tillbaka papperet, parallelt med spetsens kant, cirka en
centimeter in. På båda sidor.
8. Vänd. Tittut. Klar!
Om du vill kan du platta till
den lite, med hjälp av dubbelhäftande tejp under armarna
på baksidan.
Djura Bok & Pappersverkstad

Dag 13
Make Lucia
Centerpiece Crowns

G

irls with flickering candle crowns and boys in white gowns means it’s Lucia in
Sweden. I’d love to bring the celebrations from our home to your home today.
Happy Lucia.

you need
Pine Bows
Wire
Wire Cutters and scissors
4 Candles (We used the smaller,
13 cm x 5 cm candles
approximately 5 inches x
1 1/2 inches)

and move to the next stop, 1/4
further.

1. Start by estimating the size
you would like the crown to be.

6. When finished, there will be
4 candle places.

2. Add approximately 15 cm
| 6 inches of additional wire
length to this.

7. Twist the ends of the wires
together.

3. Thinking in quadrants, start
wrapping the wire around the
candle about 1/4 of the way in.
4. Wrap the wire around the
candle approximately 6 times
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5. Repeat this step for all 4
candles by wrapping the candle
approximately 6 times and
continue in this way all the
way around the crown.

8. Begin attaching the branches
with wire to the circular form
that you’ve created, placing
one bough at a time to the wire
and wrapping it with wire to
attach.

9. Once the wire has been
evenly covered with the pine
boughs, build up the layers
by amping up the branches
around the candle holder
areas. This extra bulk from
the branches is very important
because it will stabalize the
candle later.
10. Continue attaching boughs,
evenly, around the centrepiece
until a full, crown, has been
created.
Place the candles into the
holders and your Lucia
Centerpiece is complete.
When using these crowns
and lighting, always keep
them attended.

Dag 14
Gingerbread Cookies and Cake

A

long with cookies from my childhood home, the kids and I bake Swedish Ginger
bread Cookies every year for the holidays. We make all of the classic shapes you’re
already familiar with: stars, trees and rudolphs. This year, as we lit our Swedish
Angel Chimes, and listened to their chimes, they spun their magic and
inspired an idea for this idea: A Ginger break cake, topped with Gingerbread Cookie
in the shapes of Swedish Angel Chimes. It’s magic!
Here is our recipe for Swedish Gingerbread Cookies (Pepparkakor) There is a temp
late for you to cut out the Gingerbread Swedish Angel Chimes Topper, too on this
post. Happy Making. Happy Baking! Holiday wishes to you all!
you need
Makes: 200 cookies
1 1/2 Cups (4 dl) sugar
1 1/2 Cups (4 dl) sugar
3 /4 C (2 dl ) light syrup
3 /4 C (2 dl) water
1 C + 2 T / 250 g Butter
2 t cinnamon
1 t cardamon
1 t ground cloves
1 t baking soda

2. Cut butter into small
chunks, place butter in a pan
and add the spices. Sprinkle
this over the sugar mix and let
the butter melt. Cool to room
temperature.

6 1/3 Cups (15 dl flour) with
extra in reserve for rolling out

3. In a separate bowl, mix the
flour and the baking soda, then
add this to the wet ingredient
until combined. It will be a little
wet at this point. Work the
dough with a wooden spoon.

1. Place syrup, sugar and water
in a pot. Bring to a boil and
then, remove from heat.

4. Let the dough rest, covered
with plastic wrap or in a plastic
bag, for 1-2 days before baking.

5. When ready to bake, preheat over to 200 C / 400 F. Roll
out dough, bit by bit, as needed
on an area that has been lightly
dusted with flour. Cut and bake
cookies for about 4–6 minutes.
Watch carefully so that these
do not burn.
Cake recipe, template and
icing recipe on
www.willowday.com
Enjoy.
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ladda ner mallar

Jag hade lite olika papper i gröna och naturliga färger som jag
ville använda till mina granar.
Och en gammal tapet jag haft
i evigheter men inte hittat nåt
att göra med. Det enda är att
pappret inte får vara för kraftigt
då det blir många veck och vik.

Dag 15
Vik pappersgranar

G

ör ett två-i-ett-pyssel. Först ett sött och enkelt
pyssel med granar av papper att vika och sen ett
tips om att göra om glaskupoler till snöglober.

du behöver
Pappret ska vara kvadratiskt
och i valfri storlek. Ju större
kvadrat – ju större gran.
gör så här
Ett litet förhandstips: Vid varje
veck så gör man sig själv en
tjänst att dra hårt längs den
vikta kanten. Dra med nageln,
ett falsben eller den trubbiga
sidan på en sax eller kniv.
Är det ett A4-papper så ska det
först göras till en kvadrat och
det gör man genom att föra
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den ena hörnan upp mot motsatt sida. Den rektangel som
blir över upptill klipps bort.

ihop på mitten så hälften av
flikarna hamnar på ena sidan
och resten på andra.

Vik nu pappret till en triangel
men åt andra hållet så det blir
ett vikt kors snett på pappret.
Vik nu igen rakt över så det blir
ett vikt rakt kors över pappret.

De små ”tungor” som sticker ut
undertill klipps av. Då har man
en stående rak gran.

Nu ska det göras veck mellan
dessa veck. Vik ihop pappret
till en triangel och vik ned de
två flikarna så de möter de
sneda vecken. Öppna och vik
ihop åt andra hållet.
Gör likadant med de övre
flikarna. Veckla upp pappret
och för nu varje veck upp och
varannan ned. Lite knepigt
men om man verkligen drar åt
vecken så blir det lättare.
Det veckade pappret trycks nu

Trycker ihop granen på mitten
igen och klipper rätt in mot
stammen några klipp. Man kan
göra lite längre klipp nertill där
granen är kraftigare.
Klipp likadant på motsatt sida.
Sen tar man veck för veck och
för ner de klippta flikarna nedåt/innåt för att skapa grenar på
granen.
För att göra en snöglob av en
glaskupol:
Spraya en sida och ovansidan
på glaskupan med snösprej.

Dag 16
Gör en fotokub

D

agarna rusar fram nu i december och det börjar bli bråttom att fixa julklapparna
(jag är som vanligt ute i sista sekund, typ nästa vecka ;-)). Idag tänkte jag tipsa om
en snabbpysslad och uppskattad julklapp, nämligen en fotokub. Perfekt att fylla
med foton på barbarnen till mormor eller fina minnen till din kärlek att ha på jobbet.

du behöver
– 6 stycken foton
– Fotoskärare eller, om du är
stadig på handen, en vanlig sax
– Tejp (gärna dubbelhäftad)
eller fotoketter
– En fotokub
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gör så här
Börja med att skära ut dina
foton i kvadrater i rätt format.
I fotokuben finns en svart ask
som man kan tejpa sina bilder
på. Jag hade råkat slänga min
ask och fick tejpa fast dem i
kanterna på kuben. För att
piffa till den lite extra och dölja
tejpen kan man göra den lite
extra personlig genom att tejpa

papperstejp på kanterna, se
tidigare inlägg här. Då håller
den även ihop bättre om små
mini-människor pillar på den.
Nu är det bara att slå in din fotokub. Jag älskar att blanda upp
lite ruffigt med skira material.
Här har jag bundit en remsa
tyll som paketsnöre.

Pastill

Dag 17
Gör om dina julgranskulor

I

dag tänkte jag visa hur
man enkelt kan göra om
sina julgranskulor utan
att behöva köpa nya, om
du tröttnat på dem du har.
Jag använde mig av material som jag hade liggande
hemma – fördelen med att
ha varit en samlare är att
det finns mycket i gömmorna.
du behöver
julgranskulor, hobbylim, band
och snören som kan passa att
linda runt kulorna. En katt
är också trevligt att ha – men
mest för sällskapets skull, det
tillför inte så himla mycket för
resultatet.
gör så här
Limma på kulan och linda
sedan snören varv på varv tills
hela kulan är täckt.
Klipp till band i lagom längd
och trä i kulans ögla. Limma
ihop ändarna för snyggast
resultat, det går givetvis bra att
knyta ihop dem också.
Visst var det enkelt? Det är
bara att sätta igång att limma
och linda snören runt kulor.
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Dag 18
Julklappsetiketter att skriva ut

I

dag bjuder jag på julklappsetiketter som du kan ladda hem i pdf-format och skriva ut
på en färgskrivare. Jag skrev ut mina på halvblankt fotopapper men vanligt skrivarpapper går också bra eller lite tjockare papper om man så önskar. Klipp ut etiketterna,
gör hål med håltång eller nål och trä i ett snöre.
På baksidan av etiketterna kan du skriva en liten hälsning.
Julkapparna är inslagna i
naturfärgat presentpapper i
kvistkvalitet från Make & Create och mönstrat papper från
Rice. Istället för presentsnören
använde jag vanligt bomullsgarn.
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Förutom att använda papperskulorna som julklappsetiketter
kan du limma ihop dem två &
två och hänga dem i granen
eller göra en girlang. Jag satte
dubbelhäftande skumkuddar

på baksidan av några etiketter
och använde dem till att dekorera enkla julkort. Som snöre
använde jag tvinnad bomullstråd som jag fäste med tejp på
insidan av kortet.
ladda ner mallar

Dag 19
Tomtens munsbitar med choklad
tryffel, kola& jordnötsfudge

D

et som jag kallar ”tomtens munsbitar” är något jag sett lite olika versioner på genom åren. Slutligen kände jag bara att jag var tvungen att prova på att göra egna.
Resultatet blev ett vansinnigt gott julgodis. För gott nästan, om nu det är möjligt.
Förresten visste jag inte att det heter MUNSbitar, det lärde jag mig ganska nyligen. Jag
trodde att det hette MUMSbitar. Men vadå, ”MUMS vad gott” liksom. Så ibland kallar
jag dem faktiskt för MUMSbitar, eftersom de är så förbannat mumsiga!

lager 1, tryffel:
1 burk, ca 390-400 gram,
kondenserad sötad mjölk
300 gram mörk choklad
150 gram smör
2 tsk kanel eller
pepparkakskrydda
Hacka chokladen och blanda
med övriga ingredienser i en
värmetålig skål. Värm över
vattenbad tills allt smält och
går ihop till en tjock något
seg smet, rör då och då. Täck
under tiden en form, 25×25
cm, med bakplåtspapper och
olja bakplåtspappret lätt. När
chokladsmeten är klar, häll ner
smeten i formen och låt stelna
helt i kylskåp.
lager 2, vaniljfudge med
salta jordnötter:
60 gram smör
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2,5 dl strösocker
0,75 dl vispgrädde
0,75 dl jordnötssmör
1 förpackning marshmallowsfluff, ca 210 gram
200 gram salta jordnötter
Smält smör på medelhög
värme och rör sedan ner
strösocker samt vispgrädde i
smöret. Låt blandningen koka
på medelhög värme i cirka 5
minuter. Drag kastrullen från
plattan och rör ner jordnötssmör, marshmallowsfluff och
jordnötterna, rör tills allt
blandat sig väl. Häll sedan
fudgesmeten över lager 1 och
låt stelna i kylskåp.
lager 3, kola:
0,75 dl Grädde
300 gram Rollokolor

Värm grädde och kolor i en
kastrull på låg värme, rör i botten då och då så att kolan inte
fastnar. När kolorna smält helt
och smeten är slät, häll den
över lager tre, och jämna till
ytan med en sked. Låt stelna
helt i kylskåp.
Lager 4, mörk choklad:
350 gram Mörk choklad
1 dl Jordnötssmör
Hacka chokladen i mindre bitar och placera i en värmetålig
skål. Smält chokladen genom
att placera skålen över ett vattenbad och rör sedan ner jordnötssmör, rör smeten slät. Häll
chokladsmeten längst upp och
släta till ytan. Låt stelna helt i
kylskåpet, gärna över natten.
Vid servering; skär i mindre
bitar. Förvaras i kylskåp.

Dag 20

J

ulgran vill vi ju ha till jul för att få till den riktiga julstämningen. Det kan vara
trevligt att variera färgtemat olika år och då tycker inte jag att man ska gå ut och
slösa en massa pengar på julgranspynt utan att först ha rotat runt lite i hemmet.
Jag vågar nästan lova att varje hem är en skattkista av gratis julgranspynt! Med förhoppning om att inspirera er så har jag gratispyntat en vit, en beige och en orange
julgran och fotograferat de olika pynten.

Pynta granen ”gratis”

Med ett spetsband eller något
annat vitt band du har hemma
så får du du en vacker girlang
att vira runt granen.
Jag älskar att pynta med kottar
– ja egentligen året om – men
just till julen tycker jag det
är trevligt att doppa dem i
vit målarfärg för att få in lite
snökänsla i hemmet. Häng
dem i granen eller i ett fönster.
Av bomullstussar kan man göra
enkla snö- eller isdroppar och
av t ex piprensare eller sugrör
kan man göra en liten stjärna
att sätta i toppen på granen.
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Släpp lös din fantasi. Vinkorkar, gamla smycken, träpinnar,
sytrådsrullar – allt kan bli vackert i en gran. Stjärnan hade
jag sparat från något gammalt
jularrangemang jag hade fått
av någon. Det bryter av på ett
kul sätt med det glittriga.
Av gammalt tidningspapper
kan man göra söta små granar.
Sy en söm i mitten. Veckla ut
alla papperssidor så det blir en
tredimensionell gran. Fäst den
i granen med sytrådsstumparna genom att snurra dem runt
en gren.

Passa på att nyttja naturens
sista färgglada gåvor. Frostskadade nypon är inte fy skam att
trä på en lång tråd med nål.
Jag gjorde tre girlanger och
placerade runt granen.
Genom att klippa ut djur från
en kasserad barnbok får man
söta hängen i granen. Det kan
vara foton av familjen eller
roliga saker från tidningar.
Den här vikta stjärnan ville jag
ha som en påminnelse om de
orangea lysande julstjärnorna
som hängde i varannan svensks
hem på 70-talet.

Dag 21
Kanderade mandlar
med lakrits

I

dag är det den 21 december och det börjar vända mot ljusare tider igen, det känns
lovande. Idag tänkte jag bjuda på en enkelt julgodisrecept. Det finns många sorter
att välja på till jul men en godsak som går ganska snabbt är kanderade mandlar med
en smak av lakrits. Lakritspulvret brukar finns i hyllan med bakingredienser i affären,
det som jag brukar köpa kommer från Kung Markatta. Och gillar man inte lakrits kan
man utesluta lakritspulvret eller byta mot exempelvis kanel.

du behöver
200 gram sötmandel
1,25 dl rörsocker
2 msk sirap
0,5 dl vatten
1 tsk lakritspulver
florsocker till dekoration
gör så här
Lägg ingredienserna i en gjutjärnspanna eller en kastrull.
Rör om och koka någon minut.
Rör om hela tiden tills smeten
skiftar till en brunare färgnyans. Blanda i mandlarna och
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rör om. Häll ut alla mandlarna
på ett bakplåtspapper och
separera dem från varandra, så
att det inte ”växer ihop”. Sikta
lite florsocker över dem och låt
stelna.
Imorgon är den Mini Piccolinis
tur öppna en lucka och bjuda
på något inspirerande pyssel i
vår julkalender.

Hildas

Day 22
Make White Clay Cutout
Christmas Ornaments

T

his Christmas, the children and I are making white clay Christmas tree ornaments
as gifts for family. I’m so excited that Alec and Louis are big enough to make gifts
now, and I think making gifts is a great way for them to understand the concept
of giving. I love the conversations we have while we’re crafting, about giving and
about the people we are making gifts for and why we love them so much.
When making gifts with
smaller children, it’s a good
idea to not make the gifts to
long before the actual giving.
We made our ornaments over
the weekend and will be gifting
them on Christmas Eve. I find
that longer waits make it harder
for small children to make the
connection between making
something and gifting it.
These white clay ornaments
are a fun project to do with
kids because you can make a
simpler version – like the plain
hearts – for small children to
decorate, while older children can make more intricate
designs – like the cutout
ornaments. I found the white
clay to be a little challenging
to work with as it crumbled
quite easily, but it dried hard
and strong and the pure white
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colour is lovely for Christmas
ornaments.
you need
1 cup baking soda
1/2 cup corn starch
1/2 cup water
Mix all the ingredients in
a saucepan and stir over
low-medium heat until it comes together into a dough.
Let the dough ball roll into
a mixing bowl and let it cool
with a damp towel over it.
Knead the dough into it’s soft
and pliable – add more water,
a few drops at a time, if the
dough is too crumbly.
Roll the dough out as thin as
you like on a cutting board –
or for thinner ornaments, roll
them out directly on parch-

ment paper. Use a drinking
straw to punch out a small hole
to hang your ribbon through.
Ornaments can be left to airdry overnight, or bake them
at 100°c, keeping a close eye
on them so they don’t start to
brown. Mine were only in for
around 15 minutes.
Glaze the ornaments if you wish,
or leave them unglazed and
pain them with acrylic paints.
String ribbon through the hole
and enjoy!
I used a drinking straw that
I had first pressed closed to
make the drop-shaped cutouts.
You could also use stamps
(inked or dry), lace fabric, or
other textures to make
designs in your ornaments.

Dag 23
Juldukning

J

ag tänkte så här dagen
innan julafton bjuda
på lite dukningstips
till julbordet.
Vackra gamla mässingsljusstakar får stå på bordet och bidra
till mysfaktorn.
Tallrikarna har slagits in
till ett litet paket med hjälp
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av ett band som knytits
runt tallrikarna. (Bandet har
gjorts genom att riva sönder
tygstycken eller lakan i smala
remsor) Varje kuvert har dekorerats med en fin grankvist och
blomma.
Jag föredrar att inte bygga så
mycket på höjden med dekorationerna på matbordet, tycker
det är så trevligt när man kan
se som sitter mitt emot en :).

Det har lagts en girlang med
kvistar av gran och Krypteria i
mitten på bordet, i denna har
jag placerat ut vita Liljor och
mässingsljusstakar.
Till varje kuvert har jag dukat
med de fina ärvda silver
besticken.
Hoppas att ni får en riktigt
riktigt fin jul nu! Ta hand om
er och varandra.
Mormorsglamour

Dag 24
Rullande tomtar

I

dag är det julafton och, enligt vissa barn, den längsta dagen på året. Känns det igen?
En dag som den här behövs gott om tålamod, julgodis och underhållning. Stora pyssel
med mycket material kan vara svårt att klämma in bland tomtar och julmat, men ett
litet roligt pyssel finns det nog plats för. Det är det vi gör idag!

du behöver
Tomtemallar, sax, kulor och tejp
gör så här
1. Klipp först ut tomten och
tejpa ihop kroppen.
2. Vik in den ena kanten och
tejpa den.

1)

2)

3)

4)

3. Fyll tomten med två stycken
kulor.
4. Tejpa sedan ihop den andra
kanten. Svårare än så var det
inte!
Lägg tomten höst upp på en
lätt lutande yta och ge den en
knuff. Det är bra om ytan inte
är för glatt för då halkar tomten ner istället för att rulla.
Tomtemallarna finns i två utföranden. Den med tomtar i färg
finns här.
Freja ville hellre rita en egen
figur. Vill ni också göra det
går det bra att ladda ner en
mall som bara har linjer.
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Pysselbolaget

ladda ner mallar

Dag 25
Make Wrapping Paper
Pompoms

M

erry Christmas and warm wishes to you this season! You already have the wrapping paper. Day 25: Let’s Make Wrapping Paper Pompoms. These are addictively
fun to make and wonderful additions to New Year’s Eve Hats or for gift wraps.

you need
Wrapping Paper
*scissors (regular or fringe)
ribbon
how to make
1. Cut strips of paper.

how to make a wrapping
paper pompom hat
Perfect for New Years and Parties
1. Print and Cut out hats
(template on willowday.com)
2. Dot the tip of hat with glue.

2. Tie strips in the middle with
ribbon.
3. Trim paper strips to form
pompom.
Attach pompoms as ribbons to
presents or use as ornaments
by attaching with the ribbon or
place on top of a paper hats for
New Years Eve Party Hats!
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3 Affix Gift Wrap Pompom on
top of hat.
Happy Days!
We’re settling into the holidays
and have packed beautiful bags
complete with these ribbons
and ready to meet family on
travels! Wishes to you, too, for
beautiful days!

This is a perfect wrap 365
days of the year but, if your
house is like our house, then,
you must have oodles of
wrappings for this beautiful
project! They’re so much fun
to make and to later use in so
many different ways:
– Use as pompoms
– Use as for partys for
Pompom Hats
– Use as Gift Tags for Gifts!
Willowday

ladda ner mallar

The Creative Collective Sweden
facebook.com/thecreativecollectiveswe/
thecreativecollectivesweden
pinterest.se/craftcreativity/the-creative-collective/

Omslagsfoto och foto sidan 2 är tagna av Helena Nord / Mormorsglamour.
Bilder på övriga sidor är tagna av respektive bloggare.

