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ETT HAV AV JULSTJÄRNOR

Under julen är julstjärnan den blomma, som säljs allra mest. Allra vanligast är röda 
julstjärnor. Men det finns också rosa och vita och till och med spräckliga. 

Julstjärnor växer naturligt i många varmare länder. Där är de stora buskar, som kan 
bli tre till fyra meter höga. Ursprungligen kommer julstjärnan från Mexico, där den 
kallas  ”den  heliga  nattens  blomma”.  Enligt  en  gammal  berättelse  fick  julstjärnan  sina  
röda blad när en gudinna dog av brustet hjärta. Hennes blod droppade ner på bladen 
och färgade dem röda.

De  små  gulgröna  ”knapparna”  i  mitten  är  blommor.  De  stora  röda  bladen  runt  om  
kallas högblad. De fungerar som stöd för de små blommorna. 

Bilden är en klassuppgift. Varje elev målar sin blomma och alla blommorna sätts upp 
tillsammans till ett stort blomsterhav.

Material
Vita papper A4
Tuschpennor
Tunn svart tuschpenna
Sax
Klister
Grönt och rött monteringspapper
Arbeta så här
• Börja  med  att  måla  de  gula  blommorna  i  mitten.  Gör  först  små  gula  ”knappar”.  
Måla sedan i med lite ljusgrönt. Om du därefter genast målar gult ovanpå det gröna, 
smetas den gula färgen ut lite. Det blir vackert.  

• Bygg sedan på högbladen. Ser du att jag har lämnat kvar lite vitt här och var? 
Det blir vackert tycker jag. 
Röd blomma: du kan få fram olika röda färger genom att måla flera lager rött,  
eller genom att först måla rosa och sedan måla över med orange.
Till konturerna kan du använda lila eller mörkgrön tuschpenna. Det kan också 
bli fint att måla några konturer med tunn svart tuschpenna.
Rosa blomma: du får fram olika nyanser rosa genom att ibland bara ha ett lager
med färg, ibland flera. Det blir också fint att måla över med gul penna på några
blad. Konturerna kan du fylla i  med röd  tuschpenna. 
Vit blomma: den vita blomman målade jag med rosa konturer och på några ställen
tog jag också lite rött. Till sist fyllde jag i konturerna med tunn svart tuschpenna.

• Klistra upp flera blommor tillsammans på ett grönt papper.  De mörkgröna bladen
blir pricken över i:et. Montera på rött papper.
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