
SIDE 30 SIDE 31

ValnøDDesKIB 
MeD FoTo-sejl

-VerDens MInDsTe oG søDesTe FoTosKIB!

Man kan næsten ikke andet end smelte, når man ser dette 
miniatureskib med personligt foto på sejlet. Mine tanker flyver 
mod Tommelise og barndommens fantastiske eventyrverdener.      
                                                                                                                           
Hjemme hos os har børnene begge lavet deres eget valnød-
deskib med foto af sig selv – og de står faktisk fremme hele året 
rundt, fordi jeg elsker den stemning, de giver.



SIDE 32 SIDE 33

såDan Gør DU

1. Knæk en valnød (eller nogle stykker, indtil du 
har en pæn halv skal).

2. Brug tændstikker til masten: Skær eller knæk 
svovlet af to tændstikker og mål hvor lange, de 
skal være. Tændstik nr. 1 (masten) skal være 
tændstikkens længde minus svovlet, og sidde 
ca. en tredjedel bag i båden. Tændstik nr. 2. (den 
der går vandret) skal have en længde, så den kan 
limes på masten, mens den hviler på spidsen af 
skibet og går lidt udover kanten. Skær dem nu til.

3. Lim (med limpistol) først masten (en tredjedel 
bagerst i båden, midt mellem højre og venstre). 
Når den sidder fast, limer du tændstik nr. to fast 
på masten og sætter også en klat lim der, hvor 
den hviler på spidsen af båden.

4. Print nu et lille sødt foto og klip det med svaj, 
så det ligner et sejl med vind i (lav evt. en skabe-
lon i papir først, som du kan klippe efter, så du 
ikke skal printe flere gange).

5. Lim fotoet fast på masten og lav selv et lille flag 
(mal på begge sider af flaget), som du kan lime på 
helt oppe på toppen af masten, hvor svovlet sad.

Du har nu en magisk valnøddebåd, som du vil 
glædes over i mange år – eller som du kan glæde 
andre med!
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