
Se billede på side 15 og tekst og
tegninger på side 17.

Frøen klippes i grønt karton. Lim
plastikøjne på hovedet eller klip øjne
af hvidt karton og
tegn pupiller med
en sort tusse. Lim

en orange fiskestang på frøen. Klip
en blå fisk og tegn en sur mund og et
øje på begge sider. Brug sytråd og
synål til at binde fisken på stangen, som
vist på tegningen. 

Flyvemaskinen klippes i blåt karton. Lim en
rød propel på den lille runde spids. Klip gule
vinduer og lim dem på flyet. Hvis flyet klippes
i en lys farve karton, kan vinduerne i stedet
tegnes med en tusse.

Mobilen samles med sytråd og sy nål, f.eks. som vist på
side 17. Fug len sættes/limes fast på det store bogstav.

18

FISKESTANG

FISK

FRØ

FLY

PROPEL



19

EN GIRAF OG EN GED
OG EN GLAD LILLE GRIS
FANDT EN GULEROD 
OG DELTE DEN I TRE – NATURLIGVIS!

EN HEKS MED EN HUND OG EN HAT
GIK I BYEN FORLEDEN NAT,
MØDTE EN HØNE OG SAGDE FOR SKÆG -
”JEG HEKSER, SÅ DU LÆGGER SPEJLET ÆG!”



Se billede på side 19.

Til modellerne er brugt orange, gult,
mørkeblåt, mørkegrønt, hvidt og to
forskellige farver lyserødt karton. En
brun, sort, hvid, grå og rød tusse.

Det lille bogstav klippes i mørke blåt
kar ton. Grisehovedet består af en lyserød cirkel, der
limes på bogstavet ved x-mærket. Klip to ører og en try-
ne i en mørkere farve lyserødt karton og lim delene på
hovedet, som vist på tegningen. Tegn mund, øjne og
næsebor med tusser. 

Det store bogstav klippes i orange karton.

Grisen klippes i lyserødt karton. Lim et øre, klippet i en
mørkere farve lyserød, på begge sider af grisen. Tegn
øje, hul ved ha len og tæer med den sorte tusse på beg-
ge sider af grisen.

20

GRIS

GRISEHOVED

TRYNE



Geden klippes i hvidt karton. Mal hornet gråt på begge
sider med en tusse. Mal øje, mund, næsebor og hove på
begge sider med en sort tusse. 

Giraffen klippes i gult karton. Mal brune pletter på beg-
ge sider af giraffen med en tusse. Mal halespids, hove,
manke, ører, næsebor og horn i panden med en sort
tus se på begge sider af giraffen. Lim et plastikøje på
begge sider af hovedet eller

klip øjne i hvidt karton og tegn pupiller med en sort tus-
se.

Guleroden klippes i orange karton og limes på grønne
blade, som vist på tegningen.

Mobilen samles med synål og sytråd, f.eks. som vist på
side 20. Giraffen sættes/limes evt. fast i det store bog-
stav.
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Se billede på side 19.

Til modellerne er brugt rødt, blåt, mørkeblåt,
brunt, orange, beige, gult, pink, hvidt, sort 
og lysegrønt karton. En sort, hvid og 
brun tusse.

Det lille bogstav klippes i rødt karton. Lim en blå
hat på bogstavet. Lim et hattebånd på hatten. Klip en lille pink blomst.
Lim en grøn prik på blomsten og lim den på hatten.

Det store bogstav klippes i blåt karton.

Hunden klippes i hvidt karton. Lim et brunt øre og brune pletter på
begge sider eller tegn pletterne med tussen. Klip to sorte prikker med
hulleapparatet og lim dem på hver
side af snuden eller tegn næse 
med den sorte tusse. Tegn et 
øje på hver side af hovedet.

HAT

HUND

ØRE
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