
37Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret.
Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere

eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.



38

Englepiger

De sjove englepiger er samlet med 
hønseringe, men kan selvfølgelig 
også bindes sammen med sytråd 
eller hvid snøre. 

Materialer
Karton i sort, lysebrunt, pink, gult,

lys beige, lyseblåt, hvidt, violet, og lyslilla farve

Karton med grønne prikker og lyseblå tern

Ovale hønseringe (Panduro)

En sort og hvid tuschpen

Bomuldsgarn i pink og gult

Et kontorhulleapparat og en hultang 

Små klæbepuder (5 x 5 x 1 mm)

Limstift, flydende hobbylim og en tandstikker

H Se også billeder, tekst og tegnin-

ger på siderne 40, 41 og 42

Ansigt

Kjole

Arme

X

X
Hår
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Englepiger
Klip de forskellige dele på side 38, 41 og 42 i karton. Klip to strømper til 

hvert ben, gerne samtidig i et dobbelt lag karton, så de er helt ens. Klip 

et hul i toppen af benene, ved halsen, ved kjolekanten og øverst på håret 

med hultangen (se side 4). 

Lim ansigtet på håret, så hullerne foroven ved håret og forneden ved 

halsen begge er fri. Klip øjne og næse med hulleapparatet og lim dem 

på ansigtet i små klatter lim, anbragt med en tandstikker. Mal evt. en 

lille refleks i øjnene med en hvid tuschpen. Klip munden i karton og lim 

den fast eller mal både øjne, næse og mund med tuschpenne. Klip en 

eller flere sløjfer og lim dem på håret med klæbepuder. Lav evt. en prik 

med hulleapparatet og lim den fast midt på sløjfen eller mal den med en 

tuschpen. 

Lim en strømpe på begge sider af hvert ben. Klip små blomster eller 

stjerner og lim eller mal en prik på den ene side. Lim derefter en blomst 

eller stjerne på forsiden af hver strømpe med klæbepuder. Lim armene 

på forsiden af kjolen med klæbepuder. Lav et hul med hultangen i den 

ene spids af en stor, gul stjerne og træk et stykke bomuldsgarn gennem 

hullet. Saml de to ender med en knude, så der dannes en lille hank. 

Lim knuden fast i en klat lim, der anbringes på forsiden af armene. Lim 

hænderne fast oven på armene med et par klæbepuder, så knuden skju-

les. Man kan også klippe en lille taske til englen og bukke en taskeklap 

langs den stiplede linie. Lav en hank af bomuldsgarn, og anbring den 

under taskeklappen. Lim klappen sammen med en klæbepude omkring 

hanken, og lim den derefter fast mellem armene og hænderne, som før 

beskrevet. Anbring 2-3 klæbepuder mellem vingerne og lim dem bag på 

kjolen, så hullet ved halsen er frit til at trække hønseringen igennem.

H Se billeder, tekst og tegninger på 

siderne 38, 39 og 42
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