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Byg din egen 
Coca-Cola Julelastbil

 STØTTEELEMENT

 FØRERHUS

TRAILER

2g

2a

Print instruktionerne i 100% svarende til en A4 side.

Klip de enkelte skabeloner ud langs de markerede linjer,
og brug dem som skabelon, når du skærer kagen ud.

 
De bagte kagestykker samles efter vejledningen nedenfor.

 Dimensionerne er vejledende.

 

Oversigt over samling af kagestykker
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Sådan forvandler du din yndlingsjulekage 
til en magisk Coca-Cola Julelastbil!



1c.
1 stk.

3a.
8 stk.

1a og 1d.
2 stk.

3b.
8 stk.
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1e og 1f.
2 stk.

1b.
1 stk.
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2f.
1 stk.

2g og 2h.
2 stk.

2b.
1 stk.

2c.
1 stk.

 

2d.
1 stk.

 

2e.
 1 stk.

4a. 

 
3 stk.

2a.
1 stk.
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Samlevejledning til din 
Coca-Cola Julelastbil

Inden du samler din Coca-Cola Julelastbil, 
skal du sørge for at finde pynt frem, lave 
varm karamel til at samle lastbilens dele 

med samt hvid glasur til sne.

Som pynt kan du f.eks. bruge 
sukkerstokke, sukkerkugler i forskellige 
farver og chokoladeknapper. Men det er 
helt op til din fantasi, hvordan du ønsker 
at udsmykke din Coca-Cola Julelastbil.

Du samler Coca-Cola lastbilen i fire etaper. 
Lad delene tørre godt mellem hver etape

1. TRAILER (1a-1f)
Vedhæft langsiderne (1e og 1f) til taget (1b). 
Sæt derpå bagklap (1a) og frontstykke (1c) 
på. Til sidst kan du montere bunden (1d).

2. FØRERHUS (2a-2h)
Sæt siderne (2g og 2h) sammen med taget 
(2b) og bagsiden (2f). Påsæt vindue (2c) og 

køler (2d og 2e). Vindfanget (2a) sættes 
først på, når lastbilen er samlet.

  
3. DÆK (3a og 3b)

Når trailer og førerhus er tørre, limes 
hjulkapsler (3b) på siderne af lastbilen. Sæt 

hjul (3a) ovenpå.

4. SAMLING
Til sidst skal de to dele samles. Det gøres 

ved at lime fronten (1c) af traileren på 
bagsiden (2f) af førerhuset. Vindfanget (2a) 
monteres på skrå fra førerhus til toppen af 

traileren. 

PS! De tre aflange stænger (4a), kan 
sammensættes til en kasse, der 

understøtter lastbilen, mens du bygger den. 
Derefter er de ikke en del af Coca-Cola 

Julelastbilen. 

Nu er der bare tilbage at dekorere 
julelastbilen med glasur og slikpynt.

Rigtig god fornøjelse!

PSST! 
Klip logoet ud 
og sæt det på 
julelastbilen
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