
Använd kopieringspapper (A4) eller helst 
ännu tunnare papper. Skapa en kvadrat av 
papper genom att vika hörnet diagonalt. 
Rektangeln som blir kvar ska klippas bort.

Triangelns långsida ska 
ligga uppåt. Ta vänstra 
tredjedelen och vik över 
mot motsatt sida. 

Vik triangeln 
på mitten.

Ta högra tredje-
delen och lägg 
över den vänstra.

Det kan vara lite klurigt att vika 
exakt på första försöket, då är det 
bara att vika upp och prova igen. 
Det ska se ut så här när du vikt rätt.

Här finns mallar till tre olika snöstjärnor. Skriv ut och klipp ut den vita formen (det går 
också att rita av formen direkt på din vikta triangel). Lägg mallen på din vikta triangel och 
rita runt. Klipp bort de delar på triangeln som motsvaras av de svarta delarna på mallen, 
det vita är själva stjärnan. Veckla ut din snöstjärna och fäst på ett fönster. 

NÅGOT ATT TÄNKA PÅ..

Visste du att en typisk snöflinga 
består av 100 snöstjärnor? Titta 

noggrant på en snöstjärna när det 
snöar, alla snöstjärnor har en helt 

unik form. Och så är det med oss 
människor också. Ingen är den andra 

lik och det är precis så det ska vara. 
Alla är unika och värdefulla i Guds 

ögon.

Gör några snöstjärnor av papper och 
häng upp i fönstret. Det blir en fin på-

minnelse till dig själv om att även du 
är helt unik. 

Vänd på triangeln så att du 
ser baksidan. Klipp av de två 
flikarna vid markeringen.

Nu har du en grund som du kan klippa 
ett mönster i. Antingen så klipper du som 
du känner för och så får resultatet bli en 
överraskning. Eller så använder du 
mallarna nedan. Vill du ha en ännu mer 
avancerad snöstjärna så är det bara att 
googla på ”paper snowflake” för att 
hitta fler mallar.
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