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Forord
””Købmands skabeloner” er min skabelonbog nummer seks. Allerede for fem år siden startede jeg med 
at tegne skabelonerne, så det er en bog der har været længe undervejs. En af årsagerne hertil er, at 
bogen indeholder dobbelt så mange skabeloner som mine andre skabelonbøger. Men også selve 
fødslen af den, har været mere kompliceret.

Udgangspunktet med “ Købmands skabeloner” er en gammel kærlighed fra min egen barndom i 
70´erne. Sammen med pædagogerne brugte vi dage på at kreerede papirklip til en lille købmandsbutik. 
Vi elskede det. Både selve fremstillingsprocessen, og naturligvis købmandslegen bagefter.

I dag har alle børn købmandslegetøj derhjemme. Skulle de få lyst til at kreere deres egne 
købmandsprodukter, klipper de ofte varerne direkte ud af reklamerne. Derfor blev jeg i tvivl om, 
hvorvidt en købmands-skabelonbog overhovedet er relevant i dagens Danmark. Om det er noget børn 
og voksne har behov for at fremstille til sig selv.

Endvidere fandt jeg det svært at begrænse, og udvælge, hvilke ting der skulle tegnes. Købmændene er 
væk, og erstattet af store supermarkeder. Vareudbuddet er enormt i forhold til min barndom i 70´erne. 
Så hvilke varer ville børn, og deres forældre, i dag synes der skulle med?

Disse overvejelser gjorde at tegningerne blev pakket væk. Ideen om en købmandsskabelon-bog blev 
droppet. Alligevel blev jeg gennem årene ved med at finde dem frem og tegne nye. Jeg elsker 
simpelthen de fine motiver, og de barndomsminder de fremkommer. Bogen nægtede at dø, men kunne 
samtidig heller ikke rigtig finde sin berettigelse.

En dag slog det mig at dele motiverne op efter supermarkedernes afdelinger. Således kunne jeg 
strukturere, og udvælge, hvilke motiver der er relevant. På den måde fik købmandsskabelonerne en 
ekstra funktion.

De søde skabeloner i babyafdelingen, kan du f.eks. bruge til en fin uro på børneværelset. Eller til 
applikationer på legetæppe, dyne og pude. Værktøjet kan blive sejt vinduespynt i drengeværelset, 
ligesom kagerne i pigeværelset. Skabelonerne fra beklædningsafdelingen, vil fint kunne bruges til 
at hænge på en tørresnor på væggen. Desuden kan skabelonerne anvendes til fødselsdags eller 
barnedåbs-invitationer, og som bordpynt. En anden sjov ide, kunne være at bruge skabelonerne til at 
lave sin egen ABC, med et motiv for hvert bogstav. Skabelonerne kan bruges til rigtig mange fine ting, 
udover købmandslege.

Som altid er min intention med skabelonbøgerne at give dig et fundament at arbejde ud fra, så du selv 
kan slippe kreativiteten løs. De fleste af os er rigtig gode til at bruge forskellige materialer og vi kan 
lynhurtigt søge inspiration på nettet. Det svære er, at finde skabelonerne. Især mange skabeloner i 
samme stil og samme tema. 

”Købmands skabeloner” indeholder dobbelt så mange skabeloner som mine andre bøger. Helt præcis 
90 forskellige, hver i tre størrelser. Totalt indeholder denne bog 270 skabelon-tegninger. 
Det har været svært at få plads til dem alle, i et hæfte på 56 sider. Skabelonerne har jeg måtte presse 
ind i hinanden på siderne. Derfor ser indholdsfortegnelsen også anderledes ud. Den er opdelt i 
supermarkedernes afdelinger, og derefter kronologisk efter sidetal. Jeg håber at det gør det 
overskueligt for dig, at finde frem til netop den skabelon du ønsker at bruge. Det vigtigste har været at 
få så mange forskellige motiver med som muligt.

I bogens kapitel: “Sådan gør du” finder du en vejledning til, hvordan du tegner skabelonerne af fra 
denne bog, og hvilke ting du skal bruge til jeres klippe-dag.
Jeg håber, at du vil finde lige så meget glæde i mine skabeloner, som det har været for mig at tegne 
dem.

Rigtig god fornøjelse. 5





Sådan gør du
Det er supernemt at lave disse kære købmands-klip. Du kan selv vælge om du vil lave det til 
at hænge op på dit værelse, på døren eller måske lave små søde kort.

Det har jeg brugt i denne bog:
    Hvidt karton
    Mønstret papir/gavepapir 
    Mosgummi
    Madpakkepapir
    Snor
    Limstift     
    Saks
    Blyant

Vil du lave en skabelon i karton af dine motiver:
1. Læg et stykke madpapir over motivet.
2. Tegn det op med en blyant.
3. Tag et stykke hvidt karton og vend madpakkepapiret herpå, sådan at tegningen vender         
    nedad mod kartonet.
4. Tegn nu motivet op igen på bagsiden af madpakkepapiret.
5. Fjern papiret og tegn motivet op i hånden, hvis ikke det er blevet tydeligt nok.
6. Klip skabelonen ud.
7. Du har nu en skabelon du kan bruge igen og igen.
8. Tag et stykke hvidt karton
9. Lim mønstret papir på begge sider af kartonet.
10: Læg skabelonen ovenpå og tegn op.
11. Klip motivet ud.

Skal du kun lave lidt og har du ikke brug for en skabelon, gør du således:
1. Læg et stykke madpapir over motivet.
2. Tegn det op med en blyant.
3. Tag et stykke hvidt karton
4. Lim mønstret papir på begge sider af kartonet.
5. Læg madpakkepapiret med dit motiv på med tegningen nedad.
6. Tegn nu motivet op igen på bagsiden af madpakkepapiret.
7. Fjern papiret og tegn nu motivet op i hånden, hvis ikke det er blevet tydeligt nok.
8. Klip motivet ud.

Når du har klippet dit motiv ud, skal du lave et hul til at sætte snor i og bagefter pynte med 
perler. Så er det klar til at blive hængt op i dit hjem.

Du kan også vælge at kopier motiverne/siderne over på noget karton. På den måde er de 
direkte til at klippe ud og bruge som skabeloner. Du skal blot huske at det kun må være til 
eget brug. Som institution eller virksomhed, skal I huske at oplyse til Copydan Tekst & Node 
at I bruger denne fremgangsmåde.

NB. Skabelonerne kan sagtens bruges til andet end papirklip. Du kan f.eks. bruge dem til 
at sy søde købmandsmotiver på puder, tøj eller tasker. Det er kun din egen fantasi der 
sætter grænser.
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Leder du efter nogle skønne købmands-skabeloner?
Er du træt af at lede rundt i magasiner og bøger for at finde dem?

Og når du så endelig har fundet dem, bøvler du så med at få
skabelonerne kopieret op i den rette størrelse?

Hvis du svarer ja til ovenstående, er denne bog absolut din løsning!
Melike Fürstenberg har denne gang, genfortolket købmands-motiver og tegnet dem op til fine 

skabeloner, som er supernemme at tegne af og bruge med det samme.

”Købmands skabeloner” indeholder 90 forskellige skabeloner, hver i tre størrelser. 
I alt 270 skabeloner.

Bogen giver dig samtlige motiver, du har brug for: babyartikler, kolonialvare, frugt & grønt, tøj, 
sko & takser, legetøj, haveredskaber, værktøj, mejeriprodukter, kager, is, brød, plus mange flere.

Skabeloner kan desuden bruges til bordpynt og invitationer. Som applikationer på puder og 
tæpper. Eller du kan kreere en fin uro og pynt til vinduet. 

Kun fantasien sætter grænser.




