
konservfilurer

Gör såhär:
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Tokiga
Ta hand om plåtburkar och metalltuber från 
återvinningen och skapa dina egna konservfilurer.

1.  Du behöver konservbur-
kar i olika storlekar, plåtlock, 
tuber och tomma pillerkartor.

2. Limma ihop delarna till en 
figur, jag brukar använda ett 
lock som brätte på hatten.

3. Klipp ut armar av metallen 
från tuben.

4. Klipp långa remsor från tu-
ben och linda runt en penna 
så de blir snurriga.

7. När färgen har torkat är 
det dags att limma fast alla 
detaljer.

8. Vik armen lite längst in så 
får du en större ytan att fästa 
lim på.

9. Till sist brukar jag lacka 
mina projekt så de får en bra 
och hållbar yta.

5. Använd pillerkartorna och 
gör plastögon genom att 
limma dem på en bit äggkar-
tong, jag målade den vit.

6. Måla detaljer och mönster 
på dina figurer, man får måla 
2-3 lager inann det täcker 
helt.



giraffer
Gör såhär:

1. Du hehöver fem runda 
korkar och en champagne-
kork, en tops och en bit från 
en äggkartong.

2. Limma ihop tre av de run-
da korkarna med champag-
nekorken som blir giraffens 
huvud.

3. Dela en av de runda 
korkarna till fyra långa delar 
och skär av dem lite snett i 
änden.

4. Fäst benen lite snett ut 
från kroppen så blir giraffen 
stabil och orkar hålla upp 
den långa halsen.

5. De små delarna som 
blev över kan du fästa som 
svans och öron. Tops blir 
små horn och klipp till ögon 
av äggkartongen.

6. Måla giraffens kropp och 
alla detaljer, jag använde 
matt hobbyfärg och jag fick 
måla två lager.

1514

Långhalsade
Med ett gäng korkar i 
olika former fixar du de 
här söta girafferna.

tips! 
Ta gärna hjälp av en vuxen när du använder kniv så du inte skadar dig.



LJUSLYKTOR
Gör enkla och fint lysande ljuslyktor av glasburkar, 
allt du behöver är silkespapper och lack!

Gör såhär:Glimrande

tips! 
Använd ett elektriskt batteridrivet 
värmeljus för säkerhets skull.

1. Använd en gammal glas-
burk och ta bort locket. (Se 
i kapitel X vad du kan göra 
för kul med lock)

2. Lägg burken i ett bad 
med hett vatten så lossnar 
etiketten lättare av sig själv 
efter ca 15-20 minuter.

3. Klippt till några fina former 
av tunt silkespapper. Man 
kan också använda ett av 
lagren på en servett.

4. Pensla lacket på glasbur-
ken och fäst dit dina bitar av 
silkespapper.

5. Pensla på ett tunt lager av 
lack utanpå silkespappret.

6. Lägg i ett värmesljus och 
njut av myset.
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fingerdockor
Gör såhär:

1. En sådan här liten äggkar-
ting räcker till två handdock-
or, vi skall främst använda 
de toppiga mittdelarna.

2. Klipp ut en av ”strutarna” 
och delar till öron, ögon, 
kinder och nos från äggkar-
tongens lock.

3. Limma fast delarna där 
du vill ha dem.

4. Måla de större delarna 
med hobby eller akrylfärg.

5. De mindre detaljerna kan 
man rita dit med en vatten-
fast penna.

6. Testa att göra olika figurer 
och djur i olika färger, du har 
säkert många bra idéer!
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Lekfulla

Med de här roliga  
fingerdockorna 
kan man göra 
spännande sagor 
och berättelser.



ASTROUNATER

Gör såhär:

1. Ta fram toarulle, äggkar-
tong, vaddkula, plastlock från 
en sprayflaska, sugrör med 
böj och tidningspapper.

2. Klipp till en krage, två armar 
och magplattan av locket på 
äggkartongen.

3. Limma fast delarna på 
toalettpappersrullen.

4. Gör en liten flagga och 
fäst på ett papperssugrör (se 
sidan x om hur du gör egna 
papperssugrör)

7. Limma fast locket och sätt 
fast sugrör mellan ryggsäck-
en och hjälmen.

8. Sätt fast flaggan i astronau-
tens hand och fäst ditt egna 
namn där om du vill.

9. Till raketen kan du använda 
en hushållspappersrulle och 
toppen av en äggkartong.

5. Klipp till en ryggsäck och 
hår av botten av äggkartong-
en. Limma fast det på astrou-
nauten.

6. Måla alla detaljer. Jag an-
vände matt hobbyfärg.
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Rymdfarande
Ta en tur till månen med astronouterna 
och deras raket gjord av toalettpappersrullar.
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