
Giv naturen dit hjerte: grævling
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. Klip et par 
 grønne øjne og lim dem på.

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.

Grævlingen
Det er kun få danskere, som har set en grævlings sorte og hvide ansigt ude i naturen. 
Grævlingen er nemlig et nataktivt dyr med meget faste rutiner, så du ser den kun, 
hvor hvis du kommer forbi den faste rute, grævlingen går hver nat i sin jagt efter 
føde. 
Det sky dyr var i mange år Danmarks største rovdyr, men efter at ulven er kommet til 
landet, er den nu kun nummer to. Grævlinger kan godt lide gamle, tætte naturområ-
der, hvor de ofte slår sig ned i kolonier. 
Hvis du ser en grævling, er det et tegn på, at du går i et naturområde af høj værdi og 
med mange arter. Lad os passe godt på den og resten af den danske natur.

3. søndag i advent

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