
Sådan binder du en adventskrans  
 

Det er super nemt og hyggeligt at binde sin egen adventskrans og så får man sin egen helt personlige krans 

præcis som man allerbedst kan lide den.  

 

Det skal du bruge til en adventskrans: 

En halmkrans  

Bindegarn (det tynde ståltråd) 

En grensaks  

Fire lys 

Stedsegrønt matriale, traditionelt bruger man gran, men det holder faktisk ikke særligt pænt i fire lange 

varme juleuger inden døre. Enebær, tjua, cypres og andre stedsegrønne er tit et bedre valg. Kransen her er 

bundet af blød ene og tjua. 

Eventuelt pynt: Noget af det flotteste er lærkegrene der ofte er let tilgængelige fordi lærketræer taber 

grenene så de kan samles under træerne i skove og parker. Her er desuden brugt lidt købt pynt og kogler.  

Eventuelt lysholdere. Jeg kan varmt anbefale lysholdere med et spyd til at stikke i kransen. De er kønne, 

øger sikkerheden og gør det meget nemmere at få lyset til at stå sikkert. 

 

Sådan binder du adventskransen:  

Klip det stedsegrønne så du får fine bøjelige stykker. Hvis der er tale om tykkere grene er det vigtigt at 

klippe skråt, således at klippet kun er synligt fra undersiden.  

Fastgør bindetråden ved at snurre den tynde ståltråd et par gange rundt om kransen.  

Nu er du klar til at binde adventskransen: 

Start med bunden af adventskransen.  

Dæk hele bunden med et ensartet lag af det matriale du bedst kan undværre. Hvis du har mangel på 

matrialer kan du eventuelt lade være med at dække bunden, men det giver den flotteste krans når bunden 

også er dækket.  



Tag en lille buket af stedsegrønt, bred den ud på kransen og snur fast med bindegarn. Læg den næste lille 

buket af stedsegrønt så den dækker grenenden på den foregående. Fortsæt sådan hele vejen rundt. Det 

sidste bundt stedsegrønt lægges så grenenderne skjules af det første bundt. 

Vend kransen om og fortsæt på samme måde på forsiden af kransen, idet du hele tiden lader hver buket af 

stedsegrønt dække den foregående bukets grenender. På forsiden må kransen gerne være af uens matriale 

og ende med at blive af uens tykkelse hvis du foretrækker det. Husk at alt stedsegrønt matriale bliver 

mindre dækkende når det skal være inde i stuevarmen. Vær derfor sikker på at bruge nok. 

Hvis du ønsker en stramt bundet, meget pæn krans, skal du vælge mindre buketter af stedsegrønt og binde 

dem fast forholdsvis tæt. Ønsker du en mere naturligt udseende, vildere krans, skal være omhyggelig med 

ikke at binde for stramt. Prøv dig frem, du vil snart finde din personlige stil. 

Når kransen er helt dækket af stedsegrønt er den i princippet færdig og kan bruges netop sådan hvis du 

ønsker det. Man kan også vælge at pynte kransen og det er her man virkeligt kan varrier efter egen smag.  

Hvis du som jeg har lysholdere er det en god ide at sætte dem i nu, fordi du så bedre kan vurderer hvor din 

pynt skal være. Hvis ikke du bruger lysholdere skal du overveje lysenes placering inden du begynder at 

pynte. 

På kransen her har jeg valgt at pynte med lærkegrene og nogle købte kogler. Lærkegrenene surrer jeg fast 

omkring adventskransen med bindegarn og koglerne bandt jeg en for en fast ved at snurre bindegarnet ind 

forneden på koglen. 

Til slut skal bindegarnet låses på bagsiden af kransen. 

Endeligt pyntede jeg min adventskrans med en fugl og lidt pynt. 

 

 

 


