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er det ikke skønt, at man kan bruge noget så simpelt som tomme wc-og køkkenrullerør til 
noget brugbart? Om de færdige ting er kønne eller ej er selvfølgelig en smagssag, men 
jeg har jo den overbevisning, at man også skal lægge vægt på processen i at skabe.  Det 
at kunne lave noget ud af “ingenting” og alligevel få en succesoplevelse ud af det, det er 
den slags oplevelser, der kan lagres i de gode minders bank - og udover at finmotorikken 
og kreativiteten bliver styrket, så gør det også noget ved både selvværd og skaberglæde... 
Og det er i øvirgt underordnet, om man er barn eller voksen. Så jeg vil hermed håbe, at du, 
uanset alder, vil blive begejstret over at lave ting og sager ud af de tomme rør og ruller.  

Du kan altid finde masser af kreative idéer på min 
blog  www.TinaDalbøge.dk
 
Du se mere om mine andre udgivelser her. 

det er ikke så ringe endda...
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