
 

                 

Miniature Nyt
www.miniforeningen.dk                                                                                     www.facebook.com/miniatureforeningen  

Miniatureforeningen ”mini” ønsker alle foreningens 
medlemmer en glædelig jul og et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Miniature i Tune
Til sommer er der igen mulighed for at deltage i sommer-
kurset Miniature i Tune med de allerbedste internationale 
miniatureundervisere inden for deres felt. Side 14.

Foreningens
udstilling i Farum 
Husk, at det er i år, du 
ikke skal pakke dine jule-
miniaturer ned i slutnin-
gen af december. Dem vil
vi meget gerne se på for-
eningens udstilling i 
Farum næste år. Side 4. 
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Kontingent
Foreningen har fået et 
nyt regnskabssystem, 
som betyder, at du nu 
får en faktura sendt til 
din mailadresse eller 
med post, hvis du ikke 
har mail. Se side 2.

Denne gang står ”gør det selv” siderne i julens tegn:
Tips til julepynt, Opbevaringskasse evt. til julepynt, Tøj til hele
nissefamilien, Nye gardiner til jul og Juledækket bord.
Siderne 16 – 20.

http://www.facebook.com/miniatureforeningen
http://www.miniforeningen.dk/


Orientering fra bestyrelsen
Glædelig jul og rigtig godt nytår
Af Grethe Holme

Så er det igen ved at være tid til, at vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår. 

2021 blev året, hvor vi næsten kom i gang igen med miniatureaktiviteter i forenin-
gen men også året, hvor vi endnu en gang blev indhentet af de barske realiteter. 
Vi har desværre valgt at udsætte årets julemøde endnu engang. Smittetallene er 
stærkt stigende i disse dage, og der er endnu engang kommet en ny meget smit-
som variant af Covid19. Vi vil ikke være medvirkende til, at der er nogen, der skal 
holde jul i isolation, så vi håber i stedet at kunne holde julemødeaktiviteterne i 
forbindelse med generalforsamlingen i marts 2022. Alle tilmeldte til julemødet 
har fået en særlig mail/brev vedr. tilbagebetaling af deltagergebyr. Hvis du mod 
forventning ikke har modtaget dette, må du meget gerne kontakte mig. 

Jeg ser meget frem til 2022, og endnu engang håber, jeg at det bliver lettere, 
og jeg vil endnu engang ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Kontingent 2022- nyt regnskabssystem
Af kasserer Miki Sano

Kontingent for 2022 er fortsat 250 kr. pr. person og 400 kr. for 2 personer på 
samme adresse.
Vi har i Miniatureforeningen besluttet, at vi fremover vil bruge et nyt regnskabs-
system. Dette betyder, at det hele ikke længere skal laves manuelt, hvilket er en 
stor lettelse for kassereren. Det giver dog også ændringer for jer, de enkelte med-
lemmer. Kontingent for 2022 opkræves via regnskabssystemet, og der vil blive 
sendt en faktura til din mailadresse. Det er derfor vigtigt, vi har den rigtige 
mailadresse. Hvis du ikke tror, at vi har den rigtige mailadresse, må du meget ger-
ne kontakte kasserer på Miniatureforeningen.kasserer@gmail.com  .     
Du kan også tjekke, om din mailadresse er korrekt på den medlemsliste, der 
ligger på foreningens hjemmeside: M  edlemsliste   pr. No  v  ember 2021  .

Betaling
På den mail/opkrævning, du modtager, er der et link således, at du kan betale di-
rekte via Mobil Pay. Bruger du dette link, vil betalingen automatisk gå ind og 
udligne din faktura. Dette letter arbejdet for mig, som kasserer, at følge op på, 
hvem der har betalt. 
Har du ikke Mobil Pay, er det også i orden. Du kan stadig indbetale, som du plejer 
via en bankoverførsel til foreningens bankkonto reg. nr. 4448 kontonr. 10145961.
Hvis du får andre til at betale via Mobile Pay, så giv dem opkrævningen. Her står 
årets kontingent på.
Hvis du ingen mailadresse har, vil der blive sendt en fysisk faktura til din adresse, 
hvorefter du kan indbetale.

Hvorfor skal vi have opkrævningen?
Jeg har i de sidste par år oplevet at blive kontaktet af flere af jer, hvor I spørger 
om, hvorvidt I har indbetalt årets kontingent, eller om I har indbetalt kontingen-
tet 2 gange. Jeg håber, at det vil hjælpe jer, når I får en opkrævning. Det skulle 
gerne hjælpe os alle.
Der er oprettet en mailadresse i vores regnskabssystem: 
Miniatureforeningen.kasserer@gmail.com  .   Det er den adresse, fakturaerne vil 
komme fra. Så I må ikke blive forskrækket og tro det spam. 
Jeg håber, I vil tage godt i mod det nye tiltag. 
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Medlemsmøder og Lang Lørdag
Hvis ikke andet er oplyst afholdes medlemsmøder, kurser og Lang Lørdag i Farum Kulturhus,
Stavnsholtvej 3, 3520 Farum.

Medlemsmøde torsdag den 20. januar 2022 kl. 18.30 –
21.00 i Teatersalen -  Fyldte papæg- ved Kirsten Dons 
Det er ingen skam at være i god tid.
Så kan du også nå at lave nogle flere derhjemme. 
Påskeæg - papæg med chokolade.

Pris: 25 kr. og kit.

Medbring: Du skal medbringe: Saks, hobbykniv, lim, gerne  kulørt slikpapir.

Deltager du ikke i medlemsmødet kan overskydende kit købes efter mødet ved at kontakte
Kirsten Dons på mail kirstendons@gmail.com eller tlf. 61 30 78 56. 

Medlemsmøde mandag den 21. februar 2022 kl. 18.30 – 21.00 i
Teatersalen - Fuglehuse ved Maja Stenskov Hansen

Træpap - har uanede muligheder. På aftens medlemsmøde anvendes det til fuglehuse.
Du kan vælge mellem 2 modeller eller vælg dem begge.

Pris. 30 kr. for materialer og vejledning til et hus.
Jeg medbringer: Maling i forskellige farver og mos. 

Medbring: Skæreplade, skalpel/saks, metallineal, lim, pincet, limkasse (hvis du har) og
en lille flad pensel til maling. 

Deltager du ikke i medlemsmødet, kan overskydende kit købes efter mødet, kontakt Maja Stenskov
Hansen på mail majapeter@live.dk, eller mobil 22 79 01 71.

Lang lørdag den 8. januar og den 5. februar 2022 
kl. 10.00 – 16.00 i Foreningslokalet 
Lang Lørdag er en mulighed for at afsætte en hel dag til at komme et
godt stykke videre med et igangværende miniprojekt i godt selskab med
ligesindede.

Vi hjælper og inspirerer hinanden, og vi plejer at have det rigtig hyggeligt. 
Tag dit projekt, madpakke, drikkevarer og lampe med. Der er kabeltromler
til rådighed, og der laves kaffe og te i lokalet.
Bestyrelsens tovholder på Lang Lørdag er Bjarne Calundann, som kan kon-
taktes på tlf. 52 40 39 71 eller mail b.calundann@icloud.com.

Sæt kryds i kalenderen
Medlemsmøder:    2022: 20.01 + 21.02 + 29.03 + 20.04 + 19.05 + 20.06.
Lang lørdag:    2021: 1.12.
Lang Lørdag:    2022: 08.01.+ 05.02.+ 05.03.+ 02.04. + 14.05. + 11.06.
Værkstedet i Farum: 2022: 08.01.+ 22.01 + 05.02.+ 19.02 + 05.03.+ 19.03 + 02.04. + 30.04 + 14.05. + 28.05. + 11.06. 25.06.
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To modeller af fuglehuse.

Påskeæg - papæg med chokolade.

En lille filtnisse bliver til - et eksempel på alle de man-
ge forskellige projekter deltagerne arbejder med på 
Lang Lørdag.

mailto:b.calundann@icloud.com
mailto:majapeter@live.dk
mailto:kirstendons@gmail.com


Nissemors Bageri Af Tove Palm 

Der er en lang tradition for, at foreningens medlemmer laver
en udstilling i forbindelse med Dukkehusfestivalen i Farum. Al-
lerede i 2020 blev det besluttet, at ”Jul” skulle være årets
emne, men det satte Corona-epidemien en stopper for, og Duk-
kehusfestivalen blev desværre aflyst i både 2020 og 2021. Den
næste Dukkehusfestival afholdes den 30. april og 1. maj 2022,
hvor emnet på foreningens udstilling bliver ”Jul”. Tove Palms
bidrag til udstillingen bliver Nissemors Bageri, som du, sam-
men med alle de andre bidrag, kan glæde dig til at se.

Nissemor er en energisk kvinde. Hun synes, at der skal ske noget
hele året, ikke kun i december. Så hun har åbnet en bagerfor-
retning, hvor hun og 2 nissepiger arbejder. De bager både brød
og kager. Lige nu er det honninghjerter, der skal bages.

Miniature Nyt nr. 6/december 2021                                                                                                                        Side 4 af 20

Nissemor ruller dejen ud.

Den mørkhårede nissepige stikker honninghjerterne ud.

Der er to ovne i bageriet.

Alle bageopskrifterne er i den røde æske.

Krydderierne er lige ved hånden.

Tilmelding: Har du lyst 
til at være med til at 
gøre foreningens udstil-
ling i 2022 til en flot og 
festlig begivenhed, så 
tilmeld dig (hvis du ikke 
allerede har gjort det) til
Grethe Holme Jantzen 
på mail lindevang@nypost.dk

eller ved et medlems-
møde.

mailto:lindevang@nypost.dk


Mini-nisserne
I perioden 16. november til 22. december 2021 flytter
mini- nisserne ind i udstillingen på Pederstrupgård, Bal-
lerup Museum. 

På udstillingen kan du gå på opdagelse efter nisserne, der har travlt
med julens mange gøremål. Nisserne sylter, læser julehistorier, hol-
der bystævnemøde og meget mere. 

Nisserne blev fremstillet på Tove Palms jule-dukkeværksted i 2016,
hvor en række af Miniatureforeningens  medlemmer slog fantasien
løs og skabte en masse søde og sjove nisser i alle mulige situatio-
ner.
Nisserne tilhører Ballerup Museum, og de har i årenes løb flere gange været en del af museets juleudstilling. 

Adressen er Ballerup Museum, Pederstrupvej 51-53, 2750 Ballerup, åbningstider tirsdag-fredag 10-15, søndag 11-15, gratis
adgang. Se desuden Ballerup Museums hjemmeside www.ballerupmuseum.dk.

Har du ikke mulighed for at besøge museet, kan du se alle misserne her:   Mini-nisserne på Ballerup Museum  .  
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Poserne hænger klar til at putte kager i.

Den lyshårede nissepige er klar til at ekspedere kunderne.
Pengekassen står på hylden under disken.

Reolen er fuld af lækre kager. Bagved er der en kurv med flûtes.

En af de mange festlige nisser, du kan finde på Pederstrup-
gård i Ballerup.

https://share.icloud.com/photos/04PZyO5tAz4jOKLAvRdGjYZ4g
https://share.icloud.com/photos/04PZyO5tAz4jOKLAvRdGjYZ4g
http://www.ballerupmuseum.dk/


Odense Miniaturemarked
Af Lisa Tørngren

Vi håbede det var slut, men i løbet af efteråret steg Corona-smitten, og jeg nåede så småt at blive be-
kymret for nye restriktioner og nedlukninger. Men heldigvis kunne Odense Miniaturemarked afholdes 
som planlagt den 6. november 2021, inden Corona igen blev erklæret for en samfundskritisk sygdom. 

Det var hyggeligt og rart igen at kunne hilse på venner og bekendte fra hele landet. En hel del af Miniatureforeningens 
medlemmer på Sjælland havde taget turen over broen til en oplevelsesrig dag i Odense med masser af ny inspiration til 
igangværende og nye miniatureprojekter.

Udstillerne
I forhold til miniaturemarkedet i 2019 var der en del udskiftning blandt udstillerne. Der manglede nogen at de ”gamle”, 
men til gengæld var der 8 nye, som ikke var med sidste gang. I alt var der 22 udstillere, så der var mange gode sager at kik-
ke på og købe, og der var noget for enhver smag. 
Det er ikke muligt at præsentere alle udstillerne her i bladet, men du kan finde udstillerlisten på Facebook i gruppen 
”Odense Miniaturemarked”. Her i bladet får du et lille indblik i noget af det, der sprang mig i øjnene. 

Julekalendere
I de senere år har miniaturejulekalendere været det store hit. I
tiden med Corona-lukningen blev julekalenderne handlet på
nettet. Det blev de også i år med den undtagelse, at nu kunne
nogle af kalenderne også afhentes i Odense, hvilken en del be-
nyttede sig af.
Som eksempler på de fine kalendere kan nævnes, at Hanne
Lauritsens fine broderede julekalender var inspireret af Dron-
ningens julekalender. Der kan lægges små ting og sager i de
små lommer på kalenderen.
Elsebeth Buch Degns fine julekalender var mere traditionel. 
Wyrna Christensen havde igen i år lavet en pakkekalender med
24 kalendergaver. Årets tema var blomstermarked. Billedet vi-
ser indholdet i sidste års jule-pakkekalender.

Miniature i særklasse
Der var mange dygtige udstillere, som solgt fine ting, men der var alligevel to, der skilte sig ud. Det var Line Fauerholm og 
Frits Hejlesen. De har begge to tidligere udstillet i Odense, men det var første gang, de havde salgsstand. 

Ud over sine fine håndlavede lamper og tæpper samt de smukke Tranebærglas (omtalt i Miniature Nyt nr. 4/2021) for-
handler Line nu også bl.a. de fineste blomsterkit. Der er ikke mindre end 24 forskellige kit at vælge imellem. Du kan finde 
hele Lines sortiment på www.roselines-miniature.dk. Du kan også møde Line på Dukkehusfestivalen i Farum den 30. april 
og 1. maj 2022.
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Hanne Lauritsens fine broderede julekalender var inspireret af 
Dronningens julekalender.

Elsebeth Buch Degns julekalender var mere traditionel. Indholdet i Wyrna Christensens jule-pakkekalender sidste år.

http://www.roselines-miniature.dk/


Jeg glædede mig ekstra
meget til at besøge Frits
Hejlesens stand. For om-
kring et år siden bestilte
jeg en miniature udgave af
Poul Cadovius’s reol ”Royal
System” tegnet i 1948. Nu
var reolen færdig til af-
hentning i Odense. Reolen
skal være et supplement til
den ene af de to stuer, jeg
har med Frits møbler. Min
nye reol er så fin og per-
fekt i alle detaljer, at man
kan undre sig over, at
noget kan laves så enestå-
ende smukt og naturtro.

Frits er uden tvivl blandt de allerdygtigste miniaturister her i landet. Reolen
på billedet ligner meget min reol, hvor enkelte hylder er placeret lidt ander-
ledes. Frits laver ingen form for masseproduktion. Hvert enkelt møbel er
håndlavet til den køber, der har bestilt møblet.
Vil du se flere af Frits mageløse møbler, kan du finde ham på Facebook-siden
”FH design 1:12”. Du kan også møde Frits på Dukkehusfestivalen i Farum den
30. april og 1. maj 2022.

Lodtrækning
Som i de tidligere år fik alle gæsterne udleveret en bon med et nummer.
Sidst på eftermiddagen blev der udtrukket gevinster på indgangsbonnerne.
Gevinsterne var doneret af udstillerne, som havde været virkeligt gavmilde,
så der var mange fine gevinster til de heldige vindere.
Desuden var der lodtrækning om en stor fin gavekurv. Det var søstrene Con-
ny Karen Petersen og Pia Nielsen fra Dukkehus Kram Biksen & Dukkehuset
Hobbykarla, der donerede kurven. Alle, der købte noget på deres store stand
med rigtig mange forskellige ting, fik udleveret en lodseddel. I kurvene var
der over 30 stk. miniatureting til en værdi af min. 800 kr.

Tak til arrangørerne 
Det var alt i alt en vellykket dag, hvor der blev købt en masse gode ting og sager.
Som tidligere var der også sørget for, at man kunne bestille mad på forhånd, så man var sikker på at få, det man helst ville 
have fra menukortet.
Det er et kæmpe stort arbejde at arrangere et arrangement som Odense Miniaturemarked. Der er mange ting, der skal fal-
de på plads, inden dørene kan åbnes for publikum, og det hele gøres med frivillig arbejdskraft. Der skal lyde en kæmpe 
stor tak til Brita Koch og hendes datter samt tak til de frivillige i køkkenet. Vi håber, at I vil gentage succesen til næste år.
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Et eksempel på Roselines Miniature's fine blomsterkit.

Frits Hejlesens miniatureudgave af ”Royal System”.

Den store gavekurv doneret af Dukkehus Kram Bik-
sen & Dukkehuset Hobbykarla, 

Nora Pilegaards drejede ting i træ og borde med intarsia. Kirsten Dons' planteborde, skriveborde og reoler.



Inger Maries dukker
Af Inger Marie Lüneborg Andersson med forord af Marianne Kunkel

Vi har fået nedenstående indlæg fra Inger Marie Lüneborg Andersson fra Skive, hvor hun skriver om alle sine dukker og 
deres fine tøj. Inger Marie efterlyser også nogle ting, hvis du kan hjælpe så tag kontakt til Inger Marie, eller send en 
mail til Miniatureforeningen, så formidler vi kontakten.

Kære læsere af Miniature Nyt.
Jeg håber, I synes artiklen er morsom og glæder mig til at høre fra jer - I genkender sikkert dukkerne.

Esther’s værelse: Emma glæder sig til kusine Esther’s fødselsdag og gi’ hende gaven, som hun har med. Hun er 10 cm høj 
og har fletninger.  Står som nr. 3 fra venstre i strikket kjole, og opskriften kommer fra Lesley Manieri, Australien. Hun har 
lavet mange fine modeller, og den her har jeg haft liggende i årevis, inden jeg gjorde alvor af det.

Den voksne dukke i corsage men desværre uden hår (kurset blev aflyst) + den lille dreng ved siden af og Toddler dukken i 
klapvognen og dåbsbarnet på puden er alle fra Heidi Ott, Schweiz, der ud over dukker også producerer tøj, parykker, møb-
ler, batteridrevne stueure, barnevogne osv. Fordelen ved dukkerne er, at de kan bevæges i alle led  - også fodled og hånd-
led. Jeg håber det kan ses på billedet. De 2 sidstnævnte er dog helt bløde!

Dukken Esther nr. 4 fra venstre er lavet af Lisbeth Regel i Hjørring. 
Lisbeth designede og støbte selv alle sine dukker, og Esther er i syet kjole med strikket forklæde, lavet af Lisbeth.
Når man købte varer hos hende, fulgte der et hæfte med, hvor man kunne se udvalget af dukker. Sy- og strikkekits, garn, 
strikkepinde m.m. kunne også købes.

Gustav’s værelse: I sengen sidder en dukke mærket osKAR, Italy og pigen, der sjipper, er lavet af en ældre dame på 
Djursland. Hun lavede nogle fantastisk flotte og livagtige dukker - håber nogle af jer ved hvem hun er?

  

Soveværelset: Sophie der står ved puslebordet og Ole Lukøje, der våger over børnene mens de sover, er lavet af den sam-
me dame på Djursland.
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Esther’s værelse.

Gustav’s værelse.                                                    Soveværelset.                                                                     

Nærbillede af Emma og Esther’s fine tøj.



Bedstemor’s stue: Hun holder fødselsdag med gæster, og der er flag både på bordet og i kagerne.
Fordelen ved Caco dukkerne er, at de også kan bevæge arme og ben dog ikke på samme måde som Heidi Ott. De er nem-
me at placere rundt omkring i huset. På taburetterne foran spisebordet er det ES dukker, Germany.

Køkkenet: Gustav (Birgitte Frigast dukke) har spist morgenmad og pakket tasken parat til at gå i skole. Skabet over bordet 
og de andre blå køkkenmøbler er lavet af Kurt Jensen.

Spisestuen: Alle følgende er Caco dukker: Den lille familie far, mor og 3 børn incl. ham, der lige har hentet slik i skabet, plus
de 4 søskende på chaiselongen og i kurvestolen.
Der findes rigtig mange forskellige Caco dukker, og ifølge det jeg har slået op, er de første lavet omkring 1930 og nogle af 
dem er nævnt som Biege puppen (bøjelige dukker), som nok har været nyt dengang. Så vidt jeg ved, bliver de også frem-
stillet i dag. Kristine med bakken bagerst til højre er en Birgitte Frigast. Hun har lavet så mange skønne dukker alle med 
hver deres særpræg.

Slyngelstuen. I slyngelstuen er der gang i hyggen med musik og
øl og een tar’ sig en lur. Teaktræsmøblerne lavet af Kurt Jensen. 

Linnedskabet med stof, blonder og sygrej: Jeg ved ikke hvem,
der har lavet dukkerne, men igen vil jeg gerne høre nærmere,
hvis nogen genkender dem.
De smukke kjoler er lavet af Tove Frandsen.

For at gøre det mere overskueligt er mange af dukkerne placeret
anderledes end de normalt er. De viste opskrifter af Lesley Mani-
eri er jeg så heldig at have, men er meget interesseret, hvis I lig-
ger inde med andre! Så kan vi bytte.
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Køkkenet.

Spisestuen. Slyngelstuen.

Linnedskabet.

Bedstemors stue.



Strikkeopskrifter af Lesley Manieri fra Australien

Miniaturebilleder af Ruth Foli
I dukkehuset har jeg to miniaturemalerier 
malet af Ruth Foli: “Damerne på stranden” 
af Krøyer  og  "Sommerspiret" på Møns
klint.

Dagligstuen: Her er juletræet pyntet og kurve, hjerter, kræmmerhuse, trommer og flagguirlander er alle lavet af kit fra Kel-
des Miniature, som jeg derefter selv lavede færdige. Karen i mørk blå kjole (strikket af undertegnede) + lille pige i lyseblå 
kjole er Lisbeth Regel’s dukker. De små, der leger med togbanen er ES dukker.

Lidt historie: Mine forfædre forlod byen Lüneburg ved Lünebur-
ger Heide i Tyskland for mange generationer siden og rejste til 
Hasselager sydvest for Århus. 
Det har været en stor udfordring - nyt land og sprog, ingen fami-
lie eller andre til at støtte dem.
Her startede de med meget små midler, og opbyggede lidt efter 
lidt en stor købmandshandel, der handlede med alt lige fra 
spegesild til uldgarn.
Dukkerne er opkaldt efter navnene i slægtsbogen, som jeg har 
arvet. Og husets rum er tidsbestemt til ca. 1920-1970.

Rigtig glædelig Jul og godt Nytår til alle – mange julehilsner 
Inger Marie Lüneborg Andersson mobil 40976442.
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"Sommerspiret" på Møns klint, som desværre ikke er der 
mere. Malet som miniaturebillede af Ruth Foli.

“Damerne på stranden” af Krøyer malet som miniature-
billede af  Ruth Foli.

Dagligstuen, der er pyntet op til jul. 



Miniature Loppemarked Af Marianne Winberg

En stadeholders indtryk fra foreningens Miniature Loppemarked den 25. september 2021.

Man vågner en morgen, det er lørdag - den lørdag. 
Endelig efter 2 år er det tid. 
Hurtigt op, ud af døren, alt blev pakket i går, så nu er vi på vej til Farum. 
Ankommet i god tid, bliver vi desværre lige nødt til at vente lidt. Og så sker det. Vi strømmer ind i salen og starter opstil-
lingen. 
Efter en time er vi alle klar - eller så klar vi kan blive. Og nu kommer alle de glade miniaturister stormende ind. 
Heldigvis har alle sælgerne forskellige ting til salg, så der er hyggelig nabokonkurrence. 
Jeg tror, de fleste stadeholdere giver mig ret, når jeg siger, at det igen var en succesfuld dag i Farum.
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Stadeholderne havde travlt med at få det hele på plads. Der var 32 stadeholdere med mange forskellige ting til salg.

Udbuddet af forskellige ting var meget stort.

Der var tid til en lille kop kaffe i travlheden. Der blev handlet flittigt ved alle staderne.

En lille bitte smagsprøve på alt det, der var til salg.



Tullerik nisser Af Pia Østergaard

Jeg vil her vise mine Tullerik nisser, som jeg har lavet af polymer ler.

Det at lave dukker udsprang oprindeligt af et ønske om at få den sidste prik
over i'et for at fuldende et dukkehus med virkelighedstro interiør og med duk-
ker, der også var så tæt på virkeligheden som muligt, og det syntes jeg ikke de
gængse dukker gjorde, når samme udtryk gik igen på både hushjælp, fruen og
bedstemor kun med variation i hår og tøj. Så kan man jo købe de dyre håndla-
vede dukker til flere tusind kroner, men her spirede så idéen om selv at skabe
egne dukker. Jeg har tilbage i 90'erne lavet rigtig meget i trylledej både nisser
og bedstemor og far, brudepar og meget andet, som jeg solgte af.
Så jeg undersøgte alt vedrørende dukkefremstilling. Der er flere slags polymer
ler med forskellige egenskaber, og der er hele opbygningen af dukken og på-
sætning af hår, og ikke mindst er tøjet en vigtig del, som fuldender dukkens ud-
tryk. Så der var meget at sætte sig ind i, og jeg undersøger altid tingene meget
grundigt, men derfra og til at gå i gang er der også et spring. Alle kan lave en
dukke, der har et hoved, to ben, to arme og en krop, det er formningen af krop
og udtryk i ansigtet, der gør hele forskellen, og her er det ligesom at spille kla-
ver eller mestre maleriet, at så må man øve sig.

Så jeg gik i gang. Jeg øvede først på at lave forskellige hoveder med forskellige ud-
tryk. Der kom blandt andet en Oberst von Schnitzel ud af det, og jeg lavede flere 
unge og ældre og begyndte så på
at lave kroppen. Så fik jeg lavet en
julemand, da det var jul, og så
kom tanken om at lave en lille nis-
se omkring marts 2021. Jeg har al-
tid elsket nisser.

Den første nisse blev hende her til
venstre. Hun pynter op og holder
derfor et kræmmerhus.

Der fulgte flere nisser, der hver
har sin egenskab som at holde gu-
irlanden, eller smage grøden til,
som hende her til højre.
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Jeg løb dog hurtigt tør for egenskaber, og det forhindrede mig i at gå i gang, da jeg skulle hitte på, hvad nissen skulle gøre 
først, så det lod jeg være med. Herefter kom der hurtigt en lille flok nisser til verden, og alt imens blev der lagt ny erfaring 
oveni den forrige, og min motorik med at forme blev forfinet, og det bliver man jo aldrig færdig med.
De små nisser flyttede ind i deres eget hus, og der blev hurtigt brug for en nissemor til at holde styr på det hele.

Så i lidt omvendt rækkefølge blev nissemor en del af nissefamilien. Hun er en god og trivelig nissemor med megen tål-
modighed, og der er nu kommet ro og orden i nissehuset.

Det, jeg synes er sjovt, er at 
lave forskellige udtryk. Da 
nisserne er modelleret 
og ikke er lavet i en form, har
jeg mulighed for at ændre 
både arme, ben og ansigt. 
Hver nisse får helt sin egen 
personlighed. Den måde ar-
mene bliver formet, gør en 
del sammen med tøjet som 
bliver syet og strikket og er 
tilpasset hver enkelt nisse. 
Det sidste er håret og nisse-
hatten.

Det sidste påhit er nisser, 
der sidder ned, nogen med 
bøjede ben, så de kan sidde i
en stol og nogen med strak-
te ben, der så fx sidder på 
gulvet. 

Mine nisser hedder Tullerik 
nisser både i ental og flertal, 
og vil du følge dem og meget
andet indenfor miniature, er
du velkommen i min dukke-
husgruppe "Et dukkehjem 
1:12" på Facebook. 
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En skærsommernats drøm i Miniland
Af Ursula Dyrbye-Skovsted

Så er det endelig rigtig sommer. Solen skinner, og du er klar til
drømmeferien. Du véd lige præcis, hvor den går hen!
Du pakker kufferten med behageligt tøj, en let toilettaske, må-
ske en badedragt og en sommerhat, og fylder så resten af kuf-
ferten med alt dit yndlingsværktøj, godt humør og masser af
nysgerrighed. 
Og så afsted til Miniature I Tune!

En hel skøn uge i eget værelse i det dejlige Tune Kursuscenter
midt i det grønne danske landskab ved Tune. 
Fuld forplejning fra centerets eget gode køkken og kage til efter-
middagskaffen, i selskab med 6 spændende internationale mini-
atureundervisere (de bedste indenfor deres felt), og med 59 an-
dre glade forventningsfulde miniaturister ligesom dig selv. Alle
skal nyde en uge med sommer, socialt samvær og ikke mindst
glæden ved at lære nye teknikker, materialer og processer i miniature! ER DER NOGET DER KAN SLÅ DET ?

Undervisning og socialt samvær
Miniature i Tune er en sommerskole for miniatureentusiaster, som i en hel uge kan få undervisning i fremstilling af minia-
turer i høj kvalitet fra anerkendte internationale miniaturister. 
Underviserne er hver især kendt for deres fantastiske miniaturer fra messer, udstillinger, museer eller/og kurser i hele ver-
den. Også kursisterne kommer fra mange lande udover Danmark. Et år var vi ikke mindre end 9 nationaliteter fra 4 konti-
nenter samlet på en gang.
Af den grund foregår undervisningen på engelsk, men vores erfaring er, at man selv med begrænsede engelskkundskaber 
kan deltage, og at vi alle hjælper hinanden med sprogbarriererne. 
Det gælder både i undervisningen og ikke mindst, når vi om aftenen mødes i kostalden (fællesstuen), på terrassen eller i 
gården og på kryds og tværs nyder en drink eller kaffe og hygger, spiller billard, dart, brætspil, boule eller snakker om mini-
ature og verdenssituationen og griner meget og længe!
Der er også mulighed for at fortsætte arbejdet i klasserne efter undervisningen og den gode middag, hvis der ikke lige er et
foredrag, en salgsaften, en udstilling eller anden underholdning, som du ikke vil gå glip af. Du kan også vælge at gå en fre-
delig tur i Tunes skønne natur. Kursuscenteret er en fin gammel gård/landbrugsskole (ombygget og moderniseret ) med en 
stor park, og der er stier til både å og mark. Der er også mulighed for at låne en cykel eller tage bussen til det lokale ind-
købscenter, til stranden eller bare ud i naturen.

Underviserne
Men det bedste er
nu alle miniature-
kurserne.  

Der er i alt 12 kurser
at vælge imellem! Du
vælger to kurser; et
på to dage og et på
tre dage.

Vi har i år 5 helt nye
undervisere og 1
genganger, som hver
underviser i to kurser

Vi er stolte af at kun-
ne præsentere un-
derviserne:
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Tune Kursuscenter.

- Beth Freeman Kane, Sydafrika;
Et naturtalent i kunsten at formgive skønne natur-
scenerier med fugle og små dyr.

- Diane Meyboom, Holland;
En fantastisk kunstmaler i den naturalisti-
ske stil, og en dygtig “kunstforfalsker” af 
kendte værker i miniature.



Læs meget mere om de enkelte lærere og deres spændende kurser i 2022 på: www.miniatureintune.com og på Facebook: 
Miniature in Tune. Her kan du også læse, hvordan du tilmelder dig, priser, praktisk information og meget mere.

Alle kan være med
Der er kurser for alle, og du kan ikke undgå at lære noget nyt uanset hvilket kursus du vælger. Om du prøver noget helt 
ukendt eller vælger et område du kender....du tager ny lærdom med hjem!
Her handler det om at lære og afprøve teknikker, materialer, værktøj og så at kunne gå hjem og lege videre.
Her er plads til alle, og man skal jo lære at kravle før man kan gå, så vær ikke tilbageholdende hvis du er usikker på dit ni-
veau. Alle kan være med, og læreren er der netop for at hjælpe alle i mål. Bare husk de gode briller og en arbejdslampe! 
Første skridt er at kunne SE, hvad du laver! Resten lærer du i ”Miniature i Tune”
For mange kursister er denne uge i Tune blevet en fast sommerferie, hvor de møder venner fra hele verden. For andre er 
det en mulighed for at tilbringe en uge med favorit hobbyvenner væk fra hverdagen. For alle er det en uge hvor ALLE for-
står dig, og du ikke skal forklare din hang til meget små ting! Og en fantastisk chance for at møde og lære fra nogle af de 
dygtigste miniaturekunstnere fra den store verden. De er (næsten) helt som os almindelige dødelige! De vil bare så gerne 
lære fra sig! Vi glæder os helt vildt til at byde både “gamle” og “nye” minihobbyvenner velkommen i 2022!
Så kom og vær med! Vi ses i Tune til sommer den 11. - 15. juli 2022!
VH, Arrangørerne; Valeria Bronomi, Pien van Bueren, Ursula Dyrbye-Skovsted. 
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- Geofrey Wannacott, Storbritanien;
En gudsbenådet snedker af stilfulde og detaljerede antik-
ke møbler i miniaturestørrelse.

- Michael Yurkovic, USA;
En elegant designer af alt som kan støbes i miniatureforme 
og en kunstner indenfor patinering og rust.

- Jeanie Brownlie Anderson, USA; 
En 3 stjernet kok med store gastronomiske evner 
i plastik-ler og smagfulde madretter i miniature-
størrelse.

- Tine Krijnen, Holland;
En ekvilibrist indenfor smukke miniaturebø-
ger og andet læsestof.

http://www.miniatureintune.com/


Tips til julepynt
Af Lena Nyrop 

Juletræ med pynt
I tiden op til jul kan man bl.a. købe mini juletræer hos Søstrene Grene,
Planteskoler, Super- og Byggemarkeder.
Dem kan man nemt dekorere, så de passer til en hyggelig jul i dukkehuset.
Her har jeg i toppen af træet bundet grøn sytråd fast, hvorpå jeg har sat
perler på tråden og snoet den rundt om træet således at perlerne ”hæn-
ger” som julekugler på træet. Man kan evt. tage foden af træet og placere
det i ler i en potte. Nogle af disse træer har det med at drysse grønt fnul-
ler, men hvis man giver træet en gang hårlak inden man dekorerer det, så
drysser det ikke.

Adventskrans
Jeg er utrolig glad for jul og pynter også op i mine dukkehuse, 
men jeg manglede en adventskrans og har derfor lavet en selv. 
Jeg har købt granguirlande og små stearinlys hos en dukkehus-
butik og fundet nogle perler i gemmerne. Granguirlanden er 
med ståltråd i så den er nem at forme rund, man kan evt. be-
nytte cirklen her til venstre og forme kransen efter, den er sam-
let ved at sno de to ender om hinanden, så holder den. Dernæst 
har jeg limet 4 perler på som ”lyskranse” og derpå 4 lys.
Man kan også vælge at lave kransen uden lys, og i stedet sætte 
perler eller sløjfer på, og så hænge den på hoveddøren.

Man kan evt. benytte cirklen her til venstre til
at forme kransen efter.

Juletræstæppe
Jeg kan godt lide at lave moderne indretning i mine huse, og jeg har
derfor lavet et lidt rustikt juletræstæppe ud af sejlgarn og kontaktlim.
Det er lavet ved at jeg først påførte kontaktlim på garnet lidt ad gan-
gen, og dermed snoet det rundt og rundt ovenpå et stk. bagepapir
mens jeg løbende påførte mere lim og pressede tæppet fladt ned
mod papiret. Man bliver lidt snavset, men jeg blev glad for resultatet.
Man kan købe sejlgarn i flere farver, så man kan lave et tæppe der
passer til eget ønske.
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Juletræ med pynt.

Adventskrans.

Juletræstæppe.



Opbevaringskasse, evt. til julepynt
Af Lena Nyrop 

Kasse materialer: Kassen er lavet ud af en 2 mm tyk finerplade.
Bunden er 4 cm bred og 5,6 cm lang. De 2 ender er 4 cm brede og 3,5
cm høje. De 2 sider 6 cm lange og 3,5 cm høje. 
Låget 6 cm langt og 4,4 cm bredt. Pladen under låget 5,6 cm lang og 4
cm bred.
De 2 pyntelister til låget er 0,5 cm bredde og 4,4 cm lange.

På sider, ender og låg har jeg valgt at ridse linjer i træet pr. 5 mm, så
det ser ud som om, at kassen er lavet af brædder. 
For at ridse disse linjer er det vigtigt, at stykkerne er udskåret så årer-
ne i træet løber med bredden på træstykket.

Først har jeg limet enderne på bunden med de ”ridsede” sider ud af.
Dernæst er siderne limet på.
På undersiden af låget er pladen limet på, så der er 2 mm ud til kan-
terne hele vejen rundt, dette gør at når man lægger låget på kassen,
så glider det ikke, men lukker kassen.

På låget har jeg 1 cm fra enderne limet pyntelisterne fast.

I enderne på kassen har jeg 1 cm fra toppen og 1,5 cm ind fra begge siderne lavet et lille hul, hvor igennem jeg til sidst har 
trukket snor og således lavet to håndtag, så man efter jul nemt kan bære kassen med julepynten op på loftet.

Miniature Nyt nr. 6/december 2021                                                                                                                        Side 17 af 20

Den færdige kasse.

Bund, sider og ender. Låg, lågunderside og pyntelister.

Opbevaringskasse.Låg.



Tøj til hele nissefamilien Af Lisa Tørngren

Julen nærmer sig, og der er travlhed i nissefamilien. Der skal bages, kokkereres, pakkes gaver 
ind, pyntes op i stuerne og ikke mindst skal tøjet være i fineste orden.

Trænger dine nisser til en ny garderobe, er der hjælp at hente i Lisbeth Regels strikkeopskrifter og vejledninger til tøj til 
hele nissefamilien. 
Til nissefar er der opskrifter og vejledning til jakke, bukser og nissehue.
Nissemor kan få garderoben fornyet med en strikket kjole og nissehue samt et fint nyt syet forklæde.
Til drengen, som sikkert er vokset fra det gamle tøj, er der opskrifter og vejledning til trøje, bukser og nissehue.
Pigen trænger nok til en fin ny strikket kjole, mamelukker og naturligvis en nissehue.

Materialer
Til tøjet skal du bruge:
- Garn: 1 nøgle rød og 1 nøgle grå enten
  Ny ren Uld – spundet 2 tråde (som
  Lisbeth kalder Lærkeuld) eller
  merceriseret bomuld nr. 80 (som
  Lisbeth kalder Mejsebomuld).
- 1 sæt pinde 0,75 mm.
- 1 hæklenål 1,00 mm.
- 1 hæklenål 0,75 mm.
- Trådelastik .
- Hvidt mohairgarn.
- Røde perler til knapper.
- Tyndt sort læder til bælte.
- Bæltespænde.
- Hvid festonblonde + silkebånd.
- Evt. Sylup eller lupbriller.

Lisbeth skriver ikke, hvilken dukkehøjde opskrifterne passer til. Det vil derfor være en fordel, at du måler højden på dine 
dukker og f.eks. gør bukseben, ærmer og kjoler lidt længere eller kortere, hvis der er brug for det.

Efterbehandling af strik til dukkehusdukker mv.
At strikke så småt er en opgave i sig selv, men at få den aktuelle kjole mv. til at præsentere sig bedst muligt, kan være lidt 
af en opgave. Det er næsten ikke muligt at presse så små emner med et strygejern, så her er en metode, der virker helt 
perfekt!

1. Tag et stykke polystyrenplade (fra en transport- eller
     grønsagskasse) i passende størrelse.

2. Tegn mønstret af på et stykke pergamentpapir (Brug evt.
     de mønstre, der er vedlagt strikkeopskrifterne på forening-
     ens hjemmeside).

3. Sæt mønstret fast på polystyrenpladen med knappenåle.

4. Læg et stykke husholdningsfilm over mønstret og sæt det
     fast med knappenåle.

5. Dyp de strikkede emner (alle ender skal være hæftet) i
     lunkent vand, der er tilsat rigeligt skyllemiddel og tryk
     vandet af i et håndklæde.

6. Spænd de strikkede emner over det aktuelle mønster med
     knappenåle – se billedet.

7. Sæt pladen til tørre – på en radiator tager det meget kort
     tid.

Opskrifter og vejledninger finder du på foreningens hjemmeside under ”ideer”: Tøj til hele nissefamilien.
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De strikkede emner er spændt ud på en polystyrenplade med knappenåle.

Hele familien i det fineste nissetøj.

http://miniforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/10/Strikkeopskrifter-nisset%C3%B8j.pdf


Skal huset have nye gardiner til Jul
Af Marianne Kunkel

Så er her en opskrift på et strikket gardin.

Jeg har valgt at lave det som et 2-delt cafégardin, men det kan selvfølgelig strikkes i et stykke, og det kan strikkes længere 
til et normalt gardin.
Gardinet er strikket på pinde nr. 0,5 med sytråd.

Forkortelser:
- R = ret.
- Vr = vrang.
- Slo = slå om.
- Slo2 = slå om 2 gange (på næste pind, strikkes der 1 ret og 1 vrang
   i opslaget).
- Løa = 1 maske løs af.
 -2drsm = 2 drejet ret sammen ( 1  løs af, strik 1 ret, træk den løse
   maske over.
 -2sm = 2 ret sammen.

Der startes med takkerne forneden, der strikkes på tværs, så gardi-
net kan laves så bredt, som man ønsker.

Slå 7 masker op
1. pind: 7 ret
2. pind: 1 Løa , 2 R, Slo, 2drsm, Slo, 2 R
3. pind: 8 ret
4. pind: 1 Løa, 3 R, Slo, 2drsm, Slo, 2 R
5. pind: 9  ret
6. pind: 1 Løa, 4 R, Slo, 2drsm, Slo, 2 R
7. pind: 10 ret
8. pind: 1 Løa, 1 R, 2drsm, Slo2, 2drsm, Slo, 2drsm, Slo, 2 R
9. pind: 6 R, 1 R og 1 Vr i opslaget, 3 R = 11
10. pind: 1 Løa, 10 R
11. pind: Luk 4 masker, strik de sidste 6 masker ret = 7 og en tak strikket.

Fortsæt fra pind 2, til ønsket bredde, og bryd tråden.
Saml nu fra retsiden masker op fra det lige stykke (skal være deleligt med 7 + 2 masker)
Strik en pind Vr.

Mønster:
1. pind:* 2 Vr, 2 R, Slo, 1 R, 2drsm* gentag fra * til *, og slut med 2 Vr
2. pind: * 2 R, 5 Vr*, gentag fra * til *, og slut med 2 R
3. pind: * 2 Vr, 2drsm, 1 R, Slo, 2 R*, gentag fra * til *, og slut med 2 Vr
4. pind:  som 2.pind

Fortsæt med disse 4 mønsterpinde til ønsket længde,
lav derefter en hulrække:
1 R, 2sm, *Slo2, 2sm,2sm*, gentag fra * til * og slut
med 2Slo, 2sm, 1 R
1 pind vrang, og luk af på næste pind.
Så skal gardinet bare monteres på en lille stang. En
messingstang ville have været fin, men i mangel på en
sådan, blev det en lille træpind.
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Juledækket bord
Af Marianne Kunkel

Det er nemt at få lidt julestemning på bordet, med en
lille dækkeserviet i rød og lidt pynt.

Jeg lavede en lille servietring af ”gran”, her brugte jeg en kvist
Lycopodium (ulvefod), en mosart der ligner små grankviste.
Jeg viklede lidt grøn myrtetråd omkring, og dannede en ring over
en strikkepind. En lille serviet af stof eller papir rulles og stikkes i
ringen. Til sidst er pyntet med et par guldkugler.

Dækkeservietten er hæklet med sytråd og hæklenål 0,6

Start med 14 luftmasker, hækl 13 fastmasker, vend med 1 luft-
maske, hækl 9 rækker i alt, vend

1. omgang: 3 luftmasker = 1.stangmaske, 1 stangmaske i første maske. *1 luftmaske, spring 1 maske over, 2 stangmasker i
            næste maske* gentag *til* yderligere 6 gange = 7 grupper. 4 luftmasker i hjørnet, og fortsæt ned langs siden
            med 2 stangmasker, 1 luftmaske i hver anden række = 5 grupper, 4 luftmasker i hjørnet. Gentag på samme 
            måde på de 2 sidste sider. Slut med en kædemaske øverst i de 3 luftmasker. 

 2. omgang: kædemaske til første hul, *2 stangmasker, 1 luftmaske* gentag *til* i hvert hul (luftmaskebue) = 6 grupper på
            den lange side,( 4 grupper på den korte) 6 stangmasker i hjørnebuen. Fortsæt rundt og slut med 1 kædemaske 
            i de 3 luftmasker.

3. omgang: kædemaske til første hul, *2stm, 1 lm* 5 gange, i den sidste luftmaskebue hækles 2 stm, og der fortsættes
            med stm i hjørnets 6 stm, 2 stm i første hul, fortsæt med *1 lm, 2 stm i næste 3 huller, 1 luftmaske, 2 stm,
            6 stm, 2 stm i hjørnet.

4. omgang som 3. omgang, = hhv 4 grupper og 2 grupper, 10 stm i hjørnet.

 5. omgang: som 4. omgang = hhv 3 grupper og 1 gruppe, og 14 stm med en luftmaske imellem i hjørnet. Bryd garnet, træk
            igennem og hæft.

Artikelserien Mini Interview Af Marianne Kunkel

Vi har gennem et stykke tid haft artikelserien Mini Interview. Der er kommet nogle fine svar og billeder 
og også mere uddybende artikler, det er vi glade for.

Jeg er dog en smule skuffet over alle dem, jeg har sendt skemaet til, og ikke fået noget svar fra (cirka halvdelen) .
Det er helt Ok at sige nej tak til at deltage, men kunne I så ikke lige skrive det til mig, så kan jeg få sendt skemaet til andre, 
og ikke sidde og vente på et svar, jeg aldrig får.

Jeg har nu sendt dette Mini Interview til stort set alle vores medlemmer fra Fyn og Jylland, og vil så småt til at begynde at 
sende det til medlemmer på Sjælland. Jeg håber det bliver godt modtaget, og vi får nogle gode artikler og billeder til 
bladet. 
______________________________________________________________________________________
Hvad sker der i Danmark 2022

Dukkehusfestival i Farum
Den 30. april og 1. maj 2022  – Dukkehusfestival i Farum Kulturhus – www.dukkehusfestival.dk..

Miniature i Tune 
Den 11. - 15. juli 2022 – Miniature i Tune, sommerkursus på Tune Kursuscenter – www.miniatureintune.com.

Hvad sker der i udlandet
Se Miniatureforeningens hjemmeside - Hvad sker der i udlandet.
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http://miniforeningen.dk/hvad-sker-der/i-udlandet/
http://www.miniatureintune.com/
http://www.dukkehusfestival.dk/

