
Det flettede julehjerte opstod i Danmark engang i 1860’erne, sandsyn-
ligvis inspireret af  flettede julekurve i papir. Det ældst kendte julehjer-
te er flettet af  digteren H.C. Andersen som en gave til fysikeren H.C. 
Ørsteds datter Mathilde. Det er grønt og gult – uden hank og kan i 
dag ses i H.C. Andersens hus i Odense.

I 1871 bragte Nordisk Husflidstidende en vejledning i at flette jule-
hjerter, og herfra voksede julehjerternes udbredelse lige så stille. Det 
ældste fotografi af  et julehjerte på et juletræ er fra en julefest omkring 
1901 på herregården Søllestedgaard på Lolland. Herregårdene og præ-
stegårdene var de første til at tage hjerterne til sig, fordi de blev brugt 
til at hænge godter og gaver til børn og fattige på juletræet. Det var 
også i begyndelsen af  1900-tallet, de første julehjerter kom til Grøn-
land.

De første julehjerter var røde og hvide, og de fik især sin popularitet 
under besættelsen i 40’erne. Sidenhen er julehjerter i flere forskelli-
ge farver kommet til, og de senere år er det blevet populært at flette 
julehjerter med motiver – ikke bare tern. I Grønland er det blevet 
populært med julehjerter med grønlandske motiver, og i 2016 bragte 
magasinet Arnanut en opskrift på et julehjerte med et grønlandsk flag.

Julehjertets historie

Lær at flette flotte julehjerter 
med grønlandske motiver.

Folderen er udarbejdet af  Martine Lind Krebs 
Skabeloner til hjerterne er hentet på flettedehjerter.dk, 
hunodan.dk, bibelselskabet.dk, krymmel.dk og haabet.dk

Grønlandske Julehjerter



1. Find den skabelon, du vil bruge. Skabelonerne er sorteret 
i fire forskellige sværhedsgrader. Grøn er meget let og god til 
børn, blå er middelsvær og kan bruges af  voksne nybegynde-
re, rød er for de fingersnilde. Det sorte er til eksperten.

2. Find glanspapir i to farver. Fold papiret dobbelt med bagsi-
den udad og tegn efter din skabelonen, så kanten af  skabelo-
nen flugter med folden på papiret. 

3. Klip ud efter stregerne. Sæt evt. papirclips på for at holde 
styr på papiret. Hvis du har valgt en rød (dvs. svær) skabelon, 
er det nemmere at skære med en hobbykniv. 

4. Vend papirstykkerne, så farverne vender udad. Flet strim-
lerne sammen. De skal skiftevis indeni og udenpå hinanden. 
(se billederne) Hvis du fletter efter en skabelon med et motiv, 
er det vigtigt, at du vender stykkerne rigtigt og begynder med 
den rigtige farve. Se efter pilene på skabelonen og kig på bille-
det af  det færdige hjerte.

5. Flet strimlerne én for én. Det kan være svært med den sid-
ste strimmel, så du skal være tålmodig. Du kan evt. bruge en 
pincet til at få de smalle strimler igennem.

6. Klip en hank og lim fast inden i dit hjerte. Hvis dit hjerte er 
lidt løst (fx det med det store Erfalasorput), så kan du snyde 
lidt og lime strimlerne sammen.

Sådan fletter du et julehjerte


