
GÖR MILJÖVÄNLIGA KORT

Material:

• Returkartong. Tips: fråga personalen i din matbutik om det finns kartong de vill bli 
av med

• Stämpel med en bild på ett träd, färg och limstift
• Sax, linjal och strumpsticka
• Tomma tepåsar, symaskin (eller sy för hand) och torkade björklöv (Kom ihåg att be 

markägaren om lov ifall du behöver löv för flera kort)
• Printa etiketter och kuvertmall från Finska Missionssällskapets sidor,                  

www.finskamissionssallskapet.fi/material/miljovanliga-kort/

Tillverka ett miljövänligt kort av returmaterial. Det är enkelt att göra korten  
hemma och sedan donera dem till någon av församlingens basarer eller andra 
tillställningar. Du kan också skicka kortet direkt till någon som du vill gratulera 
eller uppmuntra. Med korten har du möjlighet att stöda Finska Missionssällskapets 
miljöarbete med en gåva till Miljöbanken. 

Returkartongens grå och bruna toner passar till trädtemat och kan kombineras 
med andra färger enligt eget tycke.

En påse med torkade björklöv bifogas till kortet. Doftpåsen kan läggas i bastu-
vattnet, då sprids björkdoften i bastun och ger en somrig känsla. Börja förbere-
delserna genom att samla och torka björklöv. Om det inte är säsong för björklöv 
kan du tillverka ett kort utan en doftpåse. På så sätt fungerar kortet som en slags 
immateriell gåva.

Var god vänd sida!



Så här tillverkar du ett kort:

• Klipp ett kortbotten av stadig kartong, storlek 12 x 24 
cm. Vik kortet, använd strumpsticka och linjal som 
hjälpmedel.

• Dekorera kortets framsida genom att stämpla träd- 
motivet antingen direkt på kortet eller på exempelvis 
en bit tapet (9 cm x 9 cm).

• Om du vill ha en ram runt kan du klippa ut en aningen 
större bit (9,5 x 9,5 cm) från ett annat papper och  
limma den under tapetbiten. 

• Limma en Hopp i klimatkrisen-etikett på mittuppslaget. 

Doftpåse:

• Limma fast etiketten på en bit kartong.

•  Fyll tepåsen med torkade björklöv (ca 5–6 gram). 

• Sy fast påsen och fäst etiketten i sömmen. Lägg påsen i 
kortet, gör två små hål i kortets sidor och fäst med snöre.

Kuvert:

• Om du behöver flera kuvert lönar det sig att göra en 
schablon på stadig kartong. Klipp, vik, och limma fast 
sidorna i kuvertet.

Gläd din vän med ett kort!

Läs om Finska Missionssällskapets  
miljöarbete via Miljöbanken. 

Instruktioner: Raija Pajuniemi / Finska Missionssällskapet


