
Sikke et mylder!
2 Det enkle fly 

1. Fold to stykker papir på 
midten, og tegn de former 
på, som vi har tegnet her.
Klip dem ud.

2. Fold delene ud. Lim 
vingerne på et andet stykke 
papir. Klip dem ud. Lim 
flyets krop og hale på 
vingerne.

3

Tegn en sky med 
farvekridt. Ton den ud 
med fingeren.
Tegn rundt om skyen 
med farveblyant.

Skyer  

På et passagerfly 
kan du tegne 
vinduer.

4
Lav et fly med 
større fuselage
og bredere vinger.

Transportfly

5
Klip 4 små motorer ud, 
og lim dem på forrest på 
vingerne.

Motorer

6
Lav flere ens fly, 
og lim dem fast på 
kollagen,
så de flyver i 
formation.

Formationsfly

8

Tegn former som  
disse til vinger,
fuselage og hale.
Fold ud og lim 
sammen. Tilføj propel 
og mønstre på hale  
og vinger.

Vintagefly

Halen her 
satte vi på 
bagefter.

9

Brug forskelligt typer 
papir, når du laver 
flyene:Ternet papir, 
papir fra gamle kort, 
avispapir …

Forskellige papityper

vinger

Fuselage og 
hale

Baggrunden her har 
vi lavet med en tyk 
pensel. Du kan også 
bruge et stykke farvet 
karton.

7
Tegn med farvekridt en 
linje efter flyet.
Ton ’røgen’ ud med 
fingeren, så den flyder 
lidt ud.

Jethaler
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Skønne mus

58 Lav en mus

60

Klip en sløjfe ud af 
papir, og lim den
fast tæt ved musens 
snude. Tegn lange
øjenvipper og en rød 
mund på musen.

1. Brug en toiletrulle. Fold 
et tyndt stykke karton på 
midten, og klip en form ud 
til snude. Lim spidserne 
sammen og lim karton-
stykket fast på kroppen.

Sød mus

2. Klip stykker ud af papir 
til øjne og næsetip. Lim 
dem på. Sæt ører og 
knurhår på.

3. Lim et stykke papir 
rundt om hylsteret. Klip to 
ærmer og to hænder, som 
limes fast på ærmerne. Lim 
ærmerne fast på tuben. 

4. Klip to fødder af karton, 
og klip en slids i hver  
fod. Tegn tæer på. Klip to 
slidser i kroppen,
og sæt fødderne fast i 
denne.

62

Brug én slags papir 
til T-shirten og en
anden slags til 
bandanaen. Klip et 
sværd, og lim det 
fast i den ene hånd.

Pirat

63
Tegn et o som mund, og 
tegn buede øjenbryn.

En bekymret mus

61

 Skær et stykke af 
en toiletrulle. Mas 
den sammen, og lim 
enderne sammen.
Med farvekridt eller tus 
maler du den gul
og maler mørkere 
huller på.

Et stykke ost

59

Når du skal lave en lille 
mus, så læg paprøret på et 
skærebræt og få en voksen 
til at skære det over med 
en brødkniv.

Lille mus

Lim fingre fast på 
sværdet.

Lim  
her …

...og her.
Tegn en 
mund.

Giv piraten  
øjenklap på.

Lav en hånd, hvor 
fingeren peger 
som her.

5. Klip en hale, og klip en 
slids i den. Sæt den fast til 
rullen. Måske skal du rykke
lidt rundt på hale og fødder, 
for at få balance i musen.
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Alle musene er 
farvelagt med 
farvekridt



Kamæleoner
86 Kamæleon med krøllet hale

1. Mal grøn og gul maling på 
et stykke køkkenrulle.
Lad de to farver flyde 
sammen.

90
Klip et stykke ud af det malede 
køkkenrullepapir. Put lim langs den ene 
side. Sæt det fast langs kamæleonens 
ryg, mens du folder som vist.

Flæser på ryggen

2. Når malingen er tør, klipper 
du et langt stykke ud til krop. 
Kom lim på den ene side.

3. Lim kroppen fast på  
et stykke papir. Fold  
det som vist.

4. Klip stykker ud til hoved 
og ben. Lim dem på. Lim 
også øjne på.

87

Til et firbens krop skal du bruge 
adskillige papirstrimler, som du 
limer på. Giv den en slank hals 
og en lang, tynd hale. 

Firben

88

Put lim på små stykker
papir fra servietter, og rul 
dem sammen. Når limen 
er tør, klipper du dem til 
kortere stykker og limer 
dem på kroppen.

Høje kamme

89

Riv stykker af brunt papir.
Lim dem sammen, så du får 
en gren. Klip blade, og dyp 
lim på bladets ene ende. 
Fold bladet ud som vist, så 
det får en 3D-effekt.

Grene

5. Klip et stykke papir til krave. 
Kom lim langs den ene side. 
Fastgør den til hovedet, mens  
du folder kraven som vist.

6. Lim bøjede papirstrimler  
på kroppen.

Klip stykker ud som disse:

Hals

Krop

Hale

Tegn små 
zigzagger som 
tænder.
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Insekter
91 Lav et insekt

1. Klem og mas et 
stykke folio, så det 
ligner et insekts krop.

96
Klip vinger ud af 
mønstret gavepapir
eller gamle ugeblade.

Mønstrede vinger

2. Overtræk kroppen 
med folio fra et stykke 
fyldt chokolade eller en 
smuk papirserviet.

3. Vikl tråd rundt om 
kroppen, og hæft den 
med tape i hver ende.

4. Klip vinger af cellofan. 
Lim dem på. Vikl mere snor 
om.

95
Klip to sæt vinger. 
Lim det ene sæt oven 
på det andet. Vikl 
snor omkring.

Dobbelte vinger

94
Rul lange, tynde strimler 
af folio. Rul dem rundt om 
din finger, inden du limer 
dem fast.

Krøllede følehorn

Lav en lille, snoet 
spids for enden af 
kroppen. En kær, lille 
næse som her.

92
Dæk en krop med en 
slags serviet, og  
dekorer den med en 
anden slags.

Lav et stribet  
insekt

5. Klip papirøjne ud, og lim 
dem fast. Fastgør følehorn  
af tyndt, rullet folio.

Du kan også 
vikle gavebånd 
rundt om 
kroppen.

93

Klip et langt stykke 
snor, og bind den rundt 
om kroppen på dine 
insekter.

Insekter på snor

37


