
GÖR EN SNÄLLKARAMELL!GÖR EN SNÄLLKARAMELL!
Istället för att bara göra en smällkaramell att hänga upp i granen -  
gör en snällkaramell och ha den som en adventskalender hela december.  
En snällkaramell ser ut precis som en smällkaramell, fast på sidan finns 
en hemlig lucka, och den är fylld med  snälla uppdrag att göra under hela 
december. Ta en lapp om dagen och inspireras till en snällare december!

DU BEHÖVER:DU BEHÖVER:
• En hushållspappersrulle (eller ett styvt A4-papper)

• Silkespapper

• Sax

• Tejp

• Snöre

• Pynt, till exempel klistermärken och bokmärken  
 eller små bilder som du ritar

• 24 st papperslappar



GÖR SÅHÄR:GÖR SÅHÄR:
1. Ta fram din hushållspappersrulle (eller gör en 
egen rulle som du tejpar av ett styvt A4-papper).

2. Välj 2-3 silkespapper i färger du tycker om. 
Lägg papperna ovanpå varandra, kant i kant.

3. Vik smala veck mitt emot varandra på två sidor 
av silkespappret, vartannat veck framåt, vartannat 
veck bakåt, så det blir som två studsiga dragspel.

4. Klipp tvärs över de veckade sidorna så kanterna 
blir som prassliga remsor.

5. Lägg din rulle i mitten av pappret, där det  
inte är veckat. Rulla in den i silkespappret och  
tejpa eller sätt ett klistermärke så att silkes- 
pappret sitter fast runt rullen.

6. Knyt snöre på varje sida av rullen så att 
remsorna blir som två prassliga tofsar med 
silkespapper på sidorna. Sätt fast ett längre  
snöre mellan de två tofsarna så du kan hänga  
upp din snällkaramell på väggen.



7. Skär en lucka i snällkaramellen, så du kan 
stoppa ner alla dina lappar. Göm luckan bakom ett 
bokmärke eller en teckning så att den blir hemlig.

8. Pynta din snällkaramell med små teckningar, 
klister-märken eller bokmärken om du vill. 

9. Klipp 24 papperslappar.

10. Skriv och rita snälla uppdrag på varje lapp. Till 
exempel: ”Ge en komplimang”, ”Håll upp dörren för 
någon”, ”Hjälp till att duka till middagen”, eller  
”Ring en kompis och säg att du tycker om den”. 

11. Vik lapparna och stoppa ner dom i snäll-
karamellen. Stäng luckan.

12. Vänta tills det blir den 1:a december, öppna 
luckan och ta ut den första lappen. Nu har 
snällkaramelluppdragen börjat!

Ps. Om ni är en skolklass som vill göra en snällkaramell tillsammans, räkna hur 
många ni är i klassen och låt alla i klassen göra en lapp var. Om ni till exempel 
är 27 i klassen, kan ni räkna bakåt från sista skoldagen innan jullovet, och börja 
dra uppdrag 27 dagar innan jullovet. Det gör inget om några skriver samma 
snälla uppdrag, det är ju bra att bli påmind om allt snällt man kan göra! 
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