
Lav selv: lysende julepynt
Lav et juletræ af karton og få det til at lyse med en 
lysdiode, et batteri og lidt kobbertape.

Følg denne trin-for-trin vejledning og lav lysende 
julepynt som det på billedet herunder.

Det skal du bruge

Materialer:

- Karton (gul, grøn, brun)
- Lysdiode (gul)
- Kobbertape (ledende på begge sider)
- Knapcelle batteri (3 volt)
- Sytråd
- Juletræsskabelon
- Papirclips
- Pynt: glimmerlim, palietter, farvede sten, 
   rulleøjne el.lign.

Værktøj:

- Saks
- Lim
- Synål
- Lineal
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Skabelon af kredsløb



Sådan gør du
1. Saml træerne
Klip stjerne, træ og træstammer ud i karton efter 
skabelonerne. 
På hver skabelon står der hvor mange du skal klippe ud.

Lim træstammer og stjerner på træerne. 
Træstammerne og stjernerne skal limes på hver deres 
side af træerne.

2. Gør kredsløbet klar
Sæt kobbertape på som vist på skabelonen med 
kredsløbet. 
Kobbertapen skal side på det træ, som du har klistret 
træstammen med fold på. Tapen skal sidde på samme 
side som træstammen er klistret på.

Det højre stykke kobbertape skal være ca. 11 cm langt 
og gå hele vejen ned bag hvor batteriet skal ende med 
at sidde.

Det venstre stykke kobbertape skal være ca. 15 cm 
langt og forsigtigt drejes/bøjes rundt forneden som vist 
på tegningen.

Det behøver ikke se pænt og glat ud, men det skal være 
sat på i ét helt stykke.



3. Dekorer juletræet
Dekorer de to juletræer som du har lyst. 
Pynten skal være på samme side som stjernerne 
er klistret på.

Vent til alt pynten er helt tør før du fortsætter..

4. Sæt lysdioden fast
Sæt lysdioden fast med kobbertape som 
beskrevet på næste side. 
Du skal sætte et ben på hvert stykke tape.

Det lange ben skal sidde til højre. 
Og det korte ben skal sidde til venstre.

Lysdiodens hovede skal sidde midt i stjernen.

Klip to stykker kobbertape af 1-2 cm og brug 
dem til at klistre benene fast. 
Gnid tapen godt fast så de to stykker kobbertape 
sidder godt sammen.



5. Test dit kredsløb
Inden du klistrer juletræet sammen, er det en 
god ide at teste om dit kredsløb virker.

Læg batteriet på højre stykke kobbertape som 
vist på kredsløbsskabelonen. 
Det er vigtigt at batteriet kun rører det ene 
stykke kobbertape.

Læg det andet juletræ oven på og pres forsigtigt
sammen de steder du har puttet lim.

6. Klister juletræet sammen

Nu skal de to sidder af juletræet klistres sammen.

Start med at putte lim på den inderside du har lavet 
kredsløbet på. 
Sæt tre små prikker lim på stjernen og en tynd streg 
af lim rundt langs træet. 
Undlad at putte lim på træstammen.

Fold ekstra delen af træstammen hen over 
batteriets plusside. 
Nu skulle lysdioden i toppen gerne lyse.
Hvis lysdioden ikke lyser, kan du finde 
hjælp på sidste side under overskriften 
Fejlfinding.
Tag batteriet ud igen mens du laver træet færdigt.



7. Sæt evt. sytråd i toppen af stjernen over 
lysdioden med en synål

Sådan tænder du dit juletræ
1. Fold den øverste del af træstammen op.

2. Læg batteriet med plussiden op ad på højre side af 
den nederste træstamme.



3. Fold ekstra delen af den nederste træstamme 
henover batteriet.

4. Fold den øverste del af træstammen på plads
 igen

5. Sæt en papirclips henover træstammen for at 
holde batteriet på plads.

Tillykke!

Dit lysende juletræ er nu klar til at blive hængt op :)



Lysdioder
For at få vores julepynt til at lyse, 
skal vi bruge en lysdiode. 
Man kalder også en lysdiode for en LED. 
Den kan lyse ligesom en pære i en lampe.

En lysdiode har to ben.  
Det ene ben er langt. 
Det andet ben er kort.
Hvis man sætter benene rigtigt på et batteri vil 
lysdioden få strøm og lyse.

Batteri
Der findes mange slags batterier. 
Vi bruger et knapcelle batteri fordi det er nemt 
at bruge med en lysdiode. 
Et knapcelle batteri er rundt og har to flade sider.

Et batteri har en minusside og en plusside. 
Hvis du kigger på et knapcelle batteri vil der være 
tegnet et + på plussiden.

For- og bagside på et knapcelle batteri

Sådan virker det



Elektrisk kredsløb

Hvis lysdioder skal lyse, skal man sætte batteriets 
plusside sammen med lysdiodens lange ben. 
Lysdiodens korte ben skal sættes sammen med 
batteriets minusside. 
Så har man lavet et elektrisk kredsløb.

Et lille elektrisk kredsløb med en lysdiode og et knapcelle batteri

Ledninger
Man kan forlænge en lysdiodes ben med ledninger. 
Der findes mange slags ledninger. 
Du kender måske de runde, som bruges når din 
tablet skal have strøm. 
Eller dem som sidder til jeres tv derhjemme.

Kobbertape som det her kan bruges som ledning

Man kan også få tape, 
som kan bruges som ledning.
 
Til vores julepynt bruger vi kobbertape. 
Kobbertapen kan gøre en lysdiodes 
ben længere. 

På den måde kan vi have et batteri 
længere væk fra lysdioderne.



Byg selv videre!
Brug det du har lært til at finde på nye ting selv!

Design dit eget julepynt. 
Lav selv skitse af andet julepynt med en lysdiode. 
Hvad med et rensdyr med en lysende næse? 
Eller måske en lysende snebold?

Prøv at lave julepynt hvor lysdioden er på ydersiden 
af kartonet. 
 Det kan du gøre ved at prikke to små huller i 
 kartonet og forsigtigt bøje lysdiodes ben ned 
 på kobbertapen på bagsiden.

Tror du man kan sætte mere end en lysdiode til 
 samme batteri?
Hvordan ville du gøre det?
Tror du det er svært?

Lyser lysdioden ikke? Prøv at se om en af følgende 
punkter kan hjælpe :)

Vender batteriet den rigtige vej? 
Prøv at vende det om. 
Husk at batteriets plusside skal forbindes til lysdiodes 
lange ben.

Er kobbertapen gnedet godt på plads ved samlingerne?

Har du lavet kredsløbet af ekstra mange stykker 
kobbertape? 
Det er bedst at bruge så få stykker som muligt.

Er din kobbertape ledende på begge sider?
I vejledningen her har vi brugt kobbertape som er 
ledende på begge sider. 
Hvis din ikke er det vil der ikke kunne løbe strøm 
igennem de steder hvor du har sat to stykker kobbertape 
ovenpå hinanden. 
Det gør kredsløbet mere sårbart.

Fejl�nding


