
Giv naturen dit hjerte: egeblad
Sådan gør du

1 Klip skabelonen ud

2 Find glanspapiret    
 frem og fold det, så de   
 farvede sider vender    
 mod hinanden (det    
 grønne inderst). 

3 Læg skabelonen mod   
 folden og hæft den    
 evt. sammen. Klip    
 mønsteret inde i    
 formen ud først, klip   
 så hjertet ud og vend   
 det hvide stykke, så    
 den farvede side    
 vender udad.

4 Flet de to dele    
 sammen. Det er    
 nemmest, hvis du gør   
 én kant færdig ad    
 gangen.

5 Klip en hank på 
 1 x 20 cm, fold den,    
 sæt den på hjertet    
 med lidt tape og hæng   
 hjertet op.

Det skal du bruge

1 Glanspapir i to farver 
 Vi anbefaler hvid og mørkegrøn

2 Saks og tape eller lim

3 Juleknas 



Den Danske Naturfond
Julen er de grønne hjerters fest. Vi tager naturen helt ind i stuerne og laver dekorati-
oner med mos, grene og kogler. Hver søndag i december kan du få inspiration til 
julehjerter af den grønne slags - med motiver fra den danske natur.  De er ikke lige 
lette at flette, men vi kan love, at de vil bringe lykke på juletræet. Særligt når de 
bliver fyldt med godter.

Den Danske Naturfond er en uafhængig, privat nonprofit fond, der frikøber, 
beskytter og genopretter natur i hele Danmark. Alle har fri adgang til fondens 
naturarealer - i dag og om 100 år.

Egetræet
Egetræet er et symbol på biologisk mangfoldighed og varighed. I Danmark er 
egetræet levested for flere organismer end noget andet træ. Mere end 1.000 
forskellige planter, dyr og svampe er knyttet til egetræet, som giver mad, støtte 
og husly. Med en alder på op til 1.600 år er egetræet det ældste levende væsen i 
Danmark.

Når et egetræ ældes, får det grove krongrene, barken bliver tykkere, og der kommer 
hulheder og råd i træet. Hvis træet får lov til at blive stående - det gør det normalt 
ikke i dyrket skov - vil det gradvist skabe levesteder for organismer, der ikke findes 
på yngre træer. Træet er nu blevet et såkaldt veterantræ, der huser særlige samfund af 
svampe, insekter, fugle, der ruger i huller, flagermus, laver og mosser. Et veterantræ 
fungerer nærmest som et selvstændigt økosystem i skoven. 

Naturfondens logo er netop egebladet. Vi passer på den danske natur.

1. søndag i advent

Lær mere om den danske natur på www.ddnf.dk


