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Meloni · Stof Saks Papir

Aktivitetsark 1

Skeletter
det skal du bruge:
Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel

Sådan gør du:

1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet på hvidt kopipapir. Find et foto i en bog eller på nettet. Vær 
opmærksom på hvor store de enkelte dele er i forhold til hinanden.

2. Klip dine knogler ud. Det kan være en fordel at klippe dem i dobbelt papir, så du klipper to på 
en gang. Skelettets højre og venstre side er jo ens. Du kan bukke et papir og tegne en halv hof-
teskål, og når du efter klip folder papiret ud er den symmetrisk.

3. Placer alle delene på det sorte karton før du begynder at lime dem på. Du kan evt. lade dit ske-
let lave en bevægelse.

4. Når du er sikker på, de sidder rigtigt, limer du fast med limstift. Sørg for at smøre limen helt ud 
til kanten af det hvide papir.
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Aktivitetsark 2

Ske-insekter
det skal du bruge:
En ske, Lamineringslomme, Stofrest, Sprittusch, Ståltråd, Rulleøjne, fjer og perler, Broderigarn og 
knapper, Piberenser, Limstænger, Papir og blyant, Lamineringsmaskine, Limpistol, Nål med spids, 
Saks

Sådan gør du:
1. Bøj skeen i en skruetvinge eller ved at stå på den på gulvet, mens du bøjer.
2. Laminer et stykke stof som du ønsker at bruge til vinger.
3. Lav en skabelon til dine vinger i papir.
4. Tegn skabelonen over på det laminerede stof med sprittusch.
5. Klip vingerne ud.
6. På vingen skal du med broderigarn sy: 3 krydser, 5 sting på linje og 3 firkanter. Husk at hæfte 

tråden på bagsiden.
7. Derefter skal du sy tre knapper fast. Husk at hæfte tråden.
8. Form ben af lidt tykt ståltråd og sæt en træperle fast som fødder.
9. Lim benene på med limpistol.
10. Skab dit helt personlige insekt ved at lime rulleøjne og fjer på. Brug piberensere som følehorn.
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Aktivitetsark 3

Slikmalerier på lærred
det skal du bruge:
Lakridskonfekt eller karameller, Tegnepapir og kulørt A4 papir , Farvekridt (Neocolor 1 eller 2), Lim-
stift, Malerlærred 30x30 cm., Akrylmaling, Sort sprittusch, Blyant og viskelæder, Evt. lineal, Saks, 
Pensel, Forklæde, Aviser og palet, Føntørrer

Sådan gør du:
1. Kig godt på et stykke slik, der ligger foran dig og tegn det på et stykke papir. Det skal tegnes 

meget stort, så det fylder hele papiret. Mal derefter tegningen meget tæt med farvekridt.
2. Klip din malede tegning ud og lim den op på et stykke farvet papir, der passer til. 
3. Mal nu hele dit malerlærred med bundfarven. Det vil sige, den farve du valgte at klistre din teg-

ning op på. Lad det tørre helt.
4. Derefter tegner du Slikmotivet ovenpå den malede bund med blyant eller evt. hvid farveblyant 

hvis baggrunden er meget mørk.
5. Mal slikket med akrylfarve. Der skal sikkert males to gange for at det dækker helt.
6. Du kan evt. tørre med en føntørre ind imellem. 
7. Når maleriet er helt tørt, trækkes blyantslinjerne op med sort sprittusch.
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Aktivitetsark 4

Broderede torskebilleder
det skal du bruge:
Foto af torsk eller torskehoveder fra fiskehandleren, A4 papir, Neopastel/Oliepastel, Laminerings-
lomme, Broderigarn, Blyant og viskelæder, Syl og fast skumgummi, Nål uden spids, Laminerings-
maskine

Sådan gør du:
1. Tegn en torsk. Du kan finde et foto i en bog eller på nettet. En anden mulighed er, at købe et 

torskehoved billigt hos fiskehandleren.
2. Mal tegningen med neopastelkridt/oliepastelkridt, der er meget bløde og kan gnides sammen 

med fingrene. Prøv også at gnide farverne sammen ved at male med den hvide farve ovenpå. 
3. Klip din tegning ud.
4. Skriv på et A4 papir med store blokbogstaver alle de spisefisk, du kan komme i tanke om. Måske 

bliver du nødt til at gentage nogle af dem; men det gør ikke noget. Det skrevne skal fungere som 
en slagt mønster.

5. Lim dit udklippede fiskehoved ovenpå skriften og laminer hele arket.
6. Prik huller i bogstaverne med en syl. Prik med ca. en halv cm mellemrum. Prik i et underlag af 

fast skumgummi eller lignende, så du ikke laver huller i bordet.
7. Udvælg 3 farver broderigarn, der passer til fiskens farver.
8. Broder bogstaverne med en nål uden spids ved at stikke gennem de prikkede huller.
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Aktivitetsark 5

Tråd-cykler
det skal du bruge:
A4 papir, Reklameblade for cykler, Hvid akrylmaling, Tape, MDF- plade (21x15 cm), Små søm, 
Sytråd (gerne metal og glittertråd), Blyant og viskelæder, Pensel eller lille skumrulle, Hammer,  
Knibtang, Pincet

Sådan gør du:
1. Start med at male hele pladen med hvid maling. Brug en malerrulle så bliver det mere jævnt.
2. Tegn en cykel. Du kan evt. kigge på et foto.
3. Sæt tegningen fast på pladen med tape, så cyklen sidder midt på pladen.
4. Bank små søm igennem papiret og ned i pladen der hvor blyantsstregerne er. Du behøver kun et 

søm i hver ende af f.eks. stangen. Men der skal et søm ved hver hjuleger. For at hjulene virker 
runde, må der ikke være for få eger. 

5. Bind sytråd på et søm med en knude og træk den rundt om sømmene, så cyklens form kommer 
frem. Du skal bruge forskellige farver til stel, hjul og saddel. Du skal trække tråden flere gange 
rundt, for at man kan se den. Hæft enderne med 3 knuder omkring et søm.

6. Fjerne til sidst papiret med tegningen meget forsigtigt. Det er fint at bruge en lang pincet.


