
NR 6, 2017

Spana och 
lär dig mer 
om fåglar

Gör vackra 
is-lyktor

Prova att  slå in 
klapp arna lite 

ann orlunda

Verkligen Mica! Det här 
ska bli hur kul som helst. 
Jag älskar vintern och julen. 

Äntligen ett  nytt  
spänn ande numm er 
med vintertips och 

roliga pyss el.  
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Blipp!  
Se vad snön faller. 
Magiskt. Fast var 

kommer all  
snö ifrån?

Så coolt.  
Världen 

är verkligen 
fantastisk. 

Jag älskar  
när det snöar.   

Allt blir så fint och 
det finns så mycket 

att göra då. 

Visst är det vackert.  
Kom så går vi ut så  
ska jag berätta för dig.   

Snön kommer från moln, precis som regn,  
fast i frusen form eftersom det är för  
kallt i luften för att det ska regna.
Det fräcka är att det faktiskt bildas  
kristaller av is som blir till snöflingor som  
faller.  Fast är det varmt i luften finns risk  
att snöflingorna smälter och blir till regn.
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Lys upp kalla  
kvällar i vinter
Mica älskar nya typer av pyssel. Speciellt under 
vintern. Prova en av hennes senaste favoriter för 
kalla dagar och nätter. Islyktan är både lätt, fin  
och rolig att göra.  

Gör det extra 
lekfullt med lite olika 

former eller karamellfärg. 
Häll det i vattnet när det 

frusit lite ”trögt”. 
Då kan du forma 

färgen i isen.

Gör så här:
1.  Fyll en hink eller liknande 

med vatten. Använder du 
kokat vatten blir isen klarare. 
Om du vill kan man lägga i 
granris, bär eller något annat 
julfint som fryser i fast form.

2.  Placera en mindre form,  
hink eller plastflaska inuti 
den vattenfyllda. Det är där 
ljuset ska stå när det är klart.

3.  Lägg en tyngd i eller ovanpå 
så att den inre hinken står 
kvar på botten. Låt stå 
utomhus i minusgrader över 
natten för att frysa till is. 

4.  När vattnet har frusit är  
det dags för att fylla den  
inre hinken med varmt 
vatten så den lossnar.  
Spola sedan varmt vatten  
på utsidan av den stora 
hinken tills den lossnar.  
Ställ ut lyktan med ljus  
inuti och njut. 
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Hitta flingorna 
som matchar
Det sägs att ingen annan snöflinga är den andra 
lik. Fast det har riktiga forskare nu bevisat att det 
inte är sant. Matchande snöflingor är bara väldigt 
sällsynta. Hjälp Mica hitta snöflingorna som 
matchar och dra att streck mellan dem så hon 
inte tappar bort dem.  

Mica tipsar!  

Gör det roligare och 

enklare med olika 

färgpennor.
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Spana in 
fåglarna
Under vintern finns det fåglar som  
flyger till värmen. Dessa kallas flytt - 
fåglar. Fast det finns såklart många  
fåglar som stannar kvar också. I trädet  
ser du sex vanliga fåglar som finns 
ute i naturen så här års. Kan du hitta  
dem i verkligheten med? Kryssa i rutan  
när du sett en av fåglarna. Precis som  
en riktig fågelskådare. 

SKATA

BJÖRKTRAST

KRÅKA

DOMHERRE
KAJA

TALGOXE

•

•
•

• •

•
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Vad roligt  
det är att leka i snön. 
Men nu är jag frusen  

och hungrig, jag behöver 
något varmt. 

Då vet jag precis vad 
vi kan göra för gott. 

Det här  
ska bli  

riktigt gott!

Akta så att du inte bränner fingrarna bara.  
Och glöm inte stänga av ungen och spisen.  
Det är faktiskt under julen det händer flest 
olyckor hemma. Speciellt med levande ljus. 

 
 

Det är alltid viktigt att släcka ljusen innan  
du lämnar ett rum. Olyckor händer så lätt.  
Hjälp mig hitta fram för att släcka ljuset. 

1.

2.

3.
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Micas varma och 
lätta vinterrecept 

Akta så att du inte bränner fingrarna bara.  
Och glöm inte stänga av ungen och spisen.  
Det är faktiskt under julen det händer flest 
olyckor hemma. Speciellt med levande ljus. 

Gräddhjärta i 
varm choklad
Du behöver:  
Vispgrädde
En visp
Pepparkaksform i hjärtmodell
Mjölk
Kakao, Oboy eller riktig choklad

1. Börja med att vispa grädden hårt. Lägg 
sedan grädden i fina hjärtformar. In med 
grädden i frysen i två timmar. 

2. När grädden är fryst så kan du börja med 
att göra varm choklad. Mica brukar göra sin 
på riktigt kakao i varm mjölk. Fast Oboy 
eller riktig choklad funkar också, men det 
blir ju sötare då. 

3. Därefter är det bara hälla upp den värma 
chokladen i en kopp och peta ner det 
frusna hjärtat i koppen. Sen är det bara att 
njuta av en hjärtvärmande kopp choklad.

Pizzabullar
Du behöver:  
1 färdigköpt pizzadeg (eller gör själv)
Skinka
Riven ost
1 ugnssäkerform
Bakplåtspapper (för mindre stök)

1. Sätt ugnen på 200°C.

2. Rulla ut pizzadegen och dra ut den så att  
den blir lite tunnare och större.

3. Häll på och bred ut tomatsåsen. Toppa  
med strimlad skinka och riven ost. Rulla  
ihop degen längs med långsidan. Precis  
som när du gör kanelbullar.

4.   Dela degen i två centimeters stora bullar.  
Lägg på plåt med bakplåts-papper och ställ  
in dem i ugnen för ca 15 minuter. 
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Jag hittade flera kottar när vi var ute  
i snön. Vi kan göra något med dem. 

Vad mätt jag blev! 
Vet du Mica, snart  
är det julafton.

Wow vad roligt! 
Det ser jag fram emot.  

Fast det är ju inte  
riktigt än. Vi kanske  
ska hitta på något  

till dess.  

Bra idé Mica. Sen vet jag lite andra  
saker vi kan pyssla med också. 

Kanon!  
Bara vi inte  

glömmer att slå in 
julklapparna på ett 

roligt sätt i år.  

Perfekt Blipp!  
Jag vet, vi målar 

kottarna så vi  
kan hänga dem  

i granen sen. 
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Börja med att lägga ut glasspinnarna i de olika 
mönstren du ser nedan. Fast du kan såklart 
använda din kreativitet och göra andra mönster 
med. Prova dig fram innan du börjar limma.

Psst. Glöm inte att  
alltid göra alla pyssel 

med en vuxen. Prova måla 
pinnarna i fina färger. 

Eller varför inte göra ett 
eget mönster?

 Måla dina egna julkottar

Glassigt julpyssel

Du behöver:  
Valfri färg (eller flera färger)
Skål eller burkar
Metalltråd

Du behöver:  
Trä- eller glasspinnar
Sidenband eller annat snöre
Träkulor
Färg

Steg 1
Bind fast en liten metalltråd i änden av kotten,
då blir det lättare att doppa och hänga upp
dem för torkning. 

Steg 2
Häll över de färger du vill ha i djupa tallrikar
eller i större glasburkar och doppa kottarna 
i färgen. Se till att hela kotten du doppar täcks
med färg. 

Steg 3
Häng upp kottarna för att torka. 
Sen är det bara att 
börja pynta.

Steg 1
Lägg ut pinnarna som 
på bilderna. 

Steg 2
Limma fast pinnarna där 
de skafästa. Tryck till och 
låt torka.

Steg 3
Väl torkat är det dags 
attknyta fast snöret och
hänga upp ditt pyssel i 
granen eller i fönstret. 



Bowla med snögubbar
Visst är det roligt att vara ute under vintern. Men ibland vill man faktiskt stanna inne när  
det är kallt. Micas lekpyssel Snö-bowling är allt du behöver för en rolig innekväll i vinter.  

SOS!!!!!! Ö
RONEN SKA 

VARA PÅ 

TOPPKANTEN AV 

PAKETET 

Gör julklapparna 
ännu roligare

Du behöver:  
En fyrkantig låda
Vitt eller grått omslagspapper
Rosa papper för öron och näsa
Svart markeringspenna
Sax

Steg 1
Börja med öronen. Klipp ut två dropp-
liknande former från det gråa eller vita  
och det rosa papper. De rosa ska du  
limma fast på insidan av de gråa. Så  
tänk på att de ska vara mindre.

Du behöver:  
5 Vita muggar i frigolit eller papper
Orange och svart styvt papper
Vita sportstrumpor eller  
en innebandyboll
Lim
Sax

Steg 1
Börja rita ut svarta ögon och små svarta  
pluppar som tillsammans bildar en mun.  
Rita sen en triangelformad morot. Gör så  
många du behöver och klipp sedan ut.

Steg 2
Limma fast ögon, näsa och mun på alla koppar

Steg 3
Rulla ihop strumporna eller använd en inne- 
bandy boll. Ställ upp allt och börja spela. 
Ha så roligt!
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Spelregler
Du har två chanser på dig att rulla bollen 
längs marken för att träffa snögubbarna. 
Sen är det nästa spelares tur. Du får 1 
poäng för varje snögubbe som du välter 
med bollen och välter du alla så är det 
nästa spelare tur. Försten upp till 30 
vinner. Lycka till!

Pssst!  
Pyssla alltid 

tillsammans med 

en vuxen. 

Steg 2
Slå in presenten i det gråa eller vita 
pappret. Vänd på paketet så att du 
har sidan du har vikt in pappret på 
framför dig. Klipp ut en triangel-
formad bit från det rosa pappret.  
Se till att storleken passar det 
över sta viket. Limma fast försiktigt. 

Steg 3
Nyp till öronen och fäst dem, en på 
var sida av topphörnen av paketet. 
Fäst med lim (dubbelhäftande tejp 
går också bra).

Steg 4
Klipp ut ca 10 cm lång och  
1 cm bred bit av det gråa eller vita 
pappret för att göra en söt svans. 
Fäst där bak med hjälp av lim 
(eller tejp). 

Steg 5
Använd den svarta markerings- 
pennan och gör två små cirklar  
som ögon. Rita tre streck på var  
sida av den rosa nosen. Din jul-
klappsmus är nu färdig. God jul! 
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Gott nytt år! 
Vi ses 2018!
den...xx/xx

           MILJÖMÄRKT - Produktion - ICA Reklam, ICA Sverige AB - BrandFactory AB - 2017 - Lic 341 142.

Ojojoj! Vad tiden springer iväg. 
Snart är det dags för ett nytt år.  
Vilket innebär ännu fler äventyr. 
Så missa inte nästa nummer den 

2 januari nästa år!

GOTT SLUT & 
GOTT NYTT ÅR! 


