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Karácsonyi 
visszaszámlálás

3, 2, 1… és itt az ünnep!  
Építs egy LEGO® modellt,  
amivel még izgatottabban  

várhatod a nagy napot!

HOGYAN HASZNÁLD?

1 Építs egy többszintes modellt hét 

áthidaló lappal, amin felfelé 

lehet majd lépkedni.

2 A karácsony előtti héten, 

mindennap lépj egyet előre 

egy minifigurával.

3 Amikor a minifigura felér 

a csúcsra, eljött az ünneplés 

ideje.

A jégcsapokat 
fehér klipszek 

tartják.

Olvadó hó 
és jég

Hópehely 
csúcsdísz

A modell tetején 
egy karácsonyfa 
van, de bármi mást 
rakhatsz ide.



Az unikornis szarva 
egy átlátszó, kék 
fénykard elem.

Színes elemekből 
készíthetsz csokor
nyakkendőt.

A fülei fogas 
lapos elemek.

A karmai 
klipszes 
elemek.

A mellső lábai 
íves tetőelemek.

Hóállatok
Miért kellene mindig hóembert 

építeni? LEGO „hóból” bármilyen 
állatot készíthetsz, fehér kockák 

és elemek felhasználásával.

PRÓBÁLD KI!
Építs meg „hóból”, 
amit csak akarsz: 

a házikedvencektől 
a hódinoszauruszig. 

A lehetőségek végtelenek.

A hóállatok 
sokkal 

viccesebbek!

A lehunyt 
szemek miatt 
olyan, mintha 

aludna.

HÓBAGOLY

HÓUNIKORNIS
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Csodaszép 
hópelyhek

Varázsolj téli hangulatot az otthonodba 
ezekkel a hópelyhekkel! Jól mutatnak 

majd az ablakban vagy a karácsonyfán, 
de nem olvadnak el és nem 

csöpögnek a padlóra.

TUTI TIPP

Kezdd középen egy 

merev alakzattal, például 

körrel! Innen építsd kifelé, 

szimmetrikus mintát 

alkotva. Egyszerre csak 

egy réteggel bővítsd!

A hópehely hat ágát 
egyforma elemek 
alkotják.

Az átlátszó 
elemektől még 
szikrázóbb lesz.

Zsanéros 
lapos 
elemekkel 
kerekítsd le 
a széleit.

Az ágak zsanéros 
lapos elemekkel 

csatlakoznak 
a középső 
gyűrűhöz.

A fogantyús 
lapos elemekre 
illeszd rá 
a klipszes lapos 
elemeket.
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Fénylő 
gyertyák

A gyertyák fényt hoznak 
a sötét éjszakába, így sok 
téli ünnep fontos kelléke. 

Vigyél te is meleg ragyogást 
az otthonodba ezekkel 
a vidám gyertyákkal!

A lánghoz 
használj 

narancssárga 
vagy sárga 

színű átlátszó 
elemeket.

PRÓBÁLD KI!
Időnként vegyél le 

egyegy kerek elemet 
a gyertyáról, hogy úgy 
tűnjön, mintha lassan leégne.

A gyertyát 
építsd 

2x2 kerek 
elemekből.

Egy kerek alaplap tartja 
össze a gyertyatartót.

A csöpögő viaszt 
radartányér fogja fel.

Készíts színes 
gyertyatartót 
is hozzá.

Vigyázz, 
kész, tűz!


