
Jul på naturskolvis – fjärde advent 

Din utm ning: Gör egna talgbollar!

Du behöver: 
* Kokosfett eller munkfett
* Frön och/eller nötter, som solrosfrön och jordnötter
* Havre
* Margarin eller smör (osaltat)
* Muffinsformer
* Snöre av naturmaterial (40-50 cm långt)
* Spis eller trangia att smälta fettet på

Recept på cirka 10 talgbollar: 
500 g kokos- eller munkfett
3-4 dl jordnötter (gärna hackade)
3-4 dl skalade solrosfrön
1-2 dl havre eller havregryn
100 g margarin eller osaltat smör

Hur man tillverkar talgbollarna: 

1. Smält fettet på svag värme. Ha med en vuxen för att smälta fettet, det blir lätt hett!
2. Blanda i nötterna, fröna och havre. Obs! Inte margarinet eller smöret ännu.
3. Låt blandingen stelna lite och blanda i rumsvarmt margarin eller smör, som gör blandningen 

mjukare och lättare att forma.
4. Placera ut muffinsformar och lägg snöret tvärs över formen, så att mitten av snöret ligger på 

bottnen av muffinsformen.
5. Häll i bladningen i muffinsformen, så att snöret hamnar under blandningen. Låt stelna. Ju 

kallare den får stå, desto snabbare kommer den att stelna. OBS! Viktigt att snöret hålls i 
bottnen av formen tills fågelmaten har stelnat, då fungerar fettet som lim och håller snöret på 
plats.

6. Då den har stelnat: Knyt ihop ändorna på snöret så att de bildar en öggla att hänga upp maten 
med. Peta loss muffinsformen och häng upp på en lämplig plats. Fråga en vuxen om vart du kan 
hänga upp talgbollen.

7. BBonga fåglar! Hur många fågelarter får du syn på under jullovet? Kommer de till din talgboll 
eller bongar du dem annanstans? Använd fågellistan på sista sidan och kryssa i vilka du får syn 
på!



ALTERNATIV: Hur man pynjar en fågelmatare av 
en tom mjölkkartong 

 
Du behöver: 
 
• Två mjölktölkar. Den ena får med fördel ha kork. Den 

andra kan se ut hur som helst - du behöver bara en 
remsa av den, så den räcker som andra mjölktölk till ca 
4 matare. 

• Jesustejp (helst vit) 
• Snöre 
• En skogspinne 
• Sax 
• Penna (gärna tusch) 
• Linjal 

Tölkens vänstra sida, 
från betraktaren sett 

Tölkens högra sida 

Tölkens framsida 

Rita en streckad linje 
på tölkens framsida, 
ca 6 cm från övre 
kanten. Rita en hel 
linje 4 cm från tölkens 
botten. 

 

Fortsätt den nedre 
linjen längs båda 
sidorna. OBS! Dessa 
linjer ska ta slut ca 1,5 
cm från bakre kanten. 

Dra ett streck från  
linjen till den 
streckade linjen uppe 
på framsidan.  
Gör detta på vardera 
sidan. 
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Streckad linje (ska ej klippas)

6 cm

1,5 cm



Klipp längs strecken. 
OBS! Klipp inte längs 
den streckade linjen 
upptill. 

Vik in den lösa delen 
och tejpa fast baktill. 

Det blir ett glapp. För att lappa det- 
ta behövs den extra mjölktölken. 

Mät och klipp ut en 3 cm bred 
remsa från den extra mjölktölken. 
Denna tejpas över glappet. 

Gör hål med saxen eller en pryl upptill på 
båda sidorna. 

Pilla in pinnen, och knyt fast snöret. Mataren 
fylls från hålet upptill (se till att spara korken). 

TADAA! 

Om man vill kan man dekorera mataren genom att exempelvis: 
• Måla med vattenfast färg
• Dekorera med olikfärgad tejp
• Limma klisterbilder
• Klipp ut bilder ur tidningar, limma på och plasta


