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Krans med hortensia
Kransen er bundet med friske blomsterhoveder. Du kan vande kransen 

med en forstøver. Ønsker du en længere holdbarhed, kan du tørre 

blomsterhovederne, før du binder kransen.

Sådan gør du

1 |  Sæt hortensiaerne i vand, og lad dem trække i nogle timer, så de er 

godt mættet med vand. 

2 |  Klip blomsterhovederne af i små buketter.

3 |  Bind et lille blomsterhoved ad gangen på kransen ved at vikle 

ståltråd rundt om henholdsvis stængel og halmkrans. Bind fra venstre 

mod højre, så det næste hoved dækker ståltråden efterhånden. Bind 
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Vi nærmer os december med hastige 
skridt, og før vi får set os om, er det 
første søndag i advent. Se her, hvordan 
du selv binder adventskransene. De er 
smukke i sig selv, så vi har pyntet dem 
enkelt – og uden for mange dikkedarer.  

Smukke og enkle

Adventskranse

Sværhedsgrad 
Det skal du bruge 5 hortensiaer med stort 

hoved • Halmkrans 25 cm i diameter • 4 

perlearmbånd • Bredt silkebånd • 4 lilla 

bloklys • 4 stykker elefanttråd • Ståltråd • 

Hvidt glimmerdrys • Blomstersaks • 

Vandforstøver
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godt ned langs siderne af kransen. Fortsæt på denne måde hele vejen 

rundt. Til slut løftes de første hoveder lidt op, og der bindes ind under 

disse. Pres dernæst de første hoveder på plads igen. 

4 |  Klip elefanttråd i 4 x 3 stykker på cirka 5 cm. 

Varm elefanttråden over et lys, og stik 3 stykker tråd i bunden af hvert 

lys som spyd. Stik spydene ind i kransen, så lysene står stabilt.

5 |  Spray lidt vand på kransen, og drys med glimmer. Når vandet tørrer, 

har størstedelen af drysset sat sig fast på kransen. Bind et silkebånd på 

kransen, og pynt lysene med perlearmbånd.

Sværhedsgrad 
Det skal du bruge 2 rødkål (de yderste blade) • Halmkrans 20 cm i 

diameter • Ståltråd • Guldtråd • Knappenåle • Lilla uldgarn • 4 lilla 

bloklys • Guldblomster • Fad eller tallerken 20-25 cm i diameter

Krans med rødkål
Denne krans er meget hurtig at binde og kræver kun ganske få 

materialer.

Sådan gør du
1 |  Tag forsigtigt de yderste blade af rødkålen – de har den smukkeste 

farve.

2 |  Læg et rødkålsblad om halmkransen. Vikl det fast med ståltråd. 

3 |  Placer det næste blad, så det dækker ståltråden på kransen. 

Fortsæt hele vejen rundt. Løft det første blad, og lad det sidste blad gå 

ind under dette. 

4 |  Vikl guldtråd rundt om hele kransen flere gange. 

5 |  Sæt guldblomsterne fast med lilla knappenåle.

6 |  Vikl lidt uldgarn om lysene, og bind knuder. 

7 |  Placer kransen på et flot fad. Sæt lysene i midten af krans og voila!
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Sværhedsgrad 
Vi har brugt i alt 60-70 grene/blomsterstængler til kransen:

 4-5 stilke bordeaux dild (daucus carota dara, vild gulerod) – 6 stk. 

papaver (papa hen and chicken, kæmpevalmue) – 10 lilla merian-grene 

(oreganom oreganom) – 10 grøn phlox (phlox empty feelings) – 10 

grønne perikon-bær (perikum, hypericum) – 5 grønne chrysantemum-

grene – 8 cremehvide grenroser (rosa hybrid) – 5 limegrønne hanekam 

(sølvfjerdusk, celosia) – 15 eukalyptusgrene • Halmkrans 25 cm i 

diameter • Vindseltråd • Guldtråd • 4 cremehvide bloklys • Elefanttråd 

• 1,5 m smalt, grønt velourbånd • Tallerken eller fad 25 cm i diameter

Hvid og lysegrøn krans 
Den supersmukke krans er bundet af levende materialer. Den holder sig 

ikke frisk hele december, men du kan forlænge blomsternes levetid, 

hvis du sørger for, at de har trukket godt med vand, inden du binder 

dem på kransen. Desuden tørrer de fleste af blomsterne og grenene flot 

op, så den vil pynte julen over. 

Det er ikke sikkert, at din lokale blomsterhandler har præcis de 

blomster og grene, vi har brugt. Men du kan ramme stilen, hvis du går 

efter blomster og grene i hvide og lysegrønne eller limegrønne 

nuancer. Kransen kræver, at du er lidt øvet i kransebinding.

Sådan gør du
1 |  Sæt de afskårne blomster og grene dybt i vand i et par timer. Klip 

eukalyptusgrenene i mindre stykker. Klip lige over hvert andet blad.

Bind nu blomster og grene på kransen efter samme fremgangsmåde 

som ved hortensiakransen. Husk at komme godt ned i siderne, så hele 

kransen er dækket. 

2 |  Vikl dernæst guldtråd om kransen – rundt og rundt i flere ‘lag’. 

Klip elefanttråd i 4 x 3 stykker.

Varm elefanttråden over et lys, og stik 3 stykker i bunden af hvert lys 

som spyd. Stik spydene ind i kransen, så lysene står stabilt.

Bind et stykke grønt velourbånd rundt om hvert lys.

Placer kransen på et lækkert fad, inden du sætter den på bordet. 
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Klassisk krans af kristtjørn
Kransen af kristtjørn er enkel og smuk. Vi har pyntet den med 8 hvide 

kertelys, som står med fødderne i ‘sne’ midt i kransen. Kristtjørnegre-

nene plukkede vi af en busk i haven, men du kan også spørge hos din 

lokale blomsterhandler.

Sådan gør du
1 |  Klip kristtjørnegrenene i små stykker med 1-2 blade på hver. Klip 

lige over et blad. 

2 |  Vikl nu kristtjørnen rundt om en smal halmkrans med ståltråd. Bind 

1-2 blade på ad gangen. Følg samme fremgangsmåde som ved 

hortensiakransen, når du binder kristtjørnen på hele vejen rundt. Afslut 

ved at løfte de første blade forsigtigt og binde de sidste blade på, så de 

bliver dækket af de første.

3 | Sæt kransen på et fad eller en tallerken. 

4 | Hæld sukker i midten. Vikl eventuelt de to metalkors på hver sit lys 

med lidt sølvtråd. 

5 | Placer lysene tæt sammen i sukkeret. Bind et bredt silkebånd om 

kransen, og pynt eventuelt med lidt minihvidløg og flere metalkors.

Sværhedsgrad: 
Vi har brugt Grene fra kristtjørn • 8 hvide kertelys • 

Et par metal-kors til pynt • Sølvtråd • 2 kg sukker • 

Halmkrans, smal, 20 cm i diameter • Fad eller 

tallerken 25 cm i diameter • Bredt, hvidt silkebånd • 

Eventuelt mini-hvidløg til pynt 




