
1.  Tag et stykke kvadratisk 
papir, fx. 15x15cm, 
gerne gave-, avis-, eller 
helt almindeligt A4- 
papir. 

4.  Glat papiret ud igen, før du følger mærkerne og folder papiret til en trekant 5.  Fold det øverste lag 
op, spids til spids

6.  Vend papiret og gentag 
på den anden side

8.  Vend og gentag

9.  Fold snippen  
ud over vingen 

10.  Fold snippen  
tilbage over sig 
selv til midten 

11.  Put snippen 
ind i vingen 

12.  Gentag på  
alle siderne 

13.  Fold siden over, 
så man ikke kan  
se folderne 

14.  Prik et lille hul 
i toppen (enden 
med hul i), og lav 
en hank af sytråd

15.  Æsken er nu klar til 
at blive foræret væk. 
Pust den op ved at 
blæse forsigtigt i det 
lille hul i toppen. 
Så har du en lille 
æske fuld af håb.

7.  Fold vingespidserne 
ind på midten 

2.  Skriv dit navn og dato 
på bagsiden. 
Eller personliggør 
æsken med en hilsen  
på forsiden

3.  Skab lodrette, vandrette  
og diagonale folde-
mærker ved at folde pa-
piret som vist til højre

Foldeinstruktion til en æske med håb



2011 mønster til en æske med håb, 15 x15 cm

De små æsker er nemme at lave og er fine som pynt 
på juletræet eller i et vindue.
Du kan gøre din æske til noget særligt ved at folde 
den af dagens avis, årets julegavepapir, et brev, bog-
bind, en side fra et ugeblad osv. Du kan også bruge 

helt almindeligt papir og skrive en hilsen på æsken. 
Efter jul kan æskerne foldes sammen og komme i 
julekassen indtil næste år.

God fornøjelse
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