Trække-dyr vejledning

1.

Skær silhuetten af det valgte dyr ud i kraftig karton, tynd træ eller lign.

2.

Skær nu 2 dele af det valgte billede af dyret ud i papir (et til hver side af silhuetten i karton).

3.

Lim et billede på hver side af karton-silhuetten.

4.

Skær et stykke 1½ mm tykt træ eller karton. Stykket skal være ca. 10 x 30 mm. Måske skal de måle lidt forskelligt
afhængig af hvilket dyr du vælger. Slib hjørnerne med sandpapir og mal med akrylmaling. Bor et hul mellem de
lange sider, ca. 1,5 mm inde.

5.

Af et tykt sugerør, klippes 2 stykker på ca. 7 mm.

6.

Skær 2 stykker ca. 13 mm lange stykker af en tandstikker. Disse skal bruges til aksler. Hvordan man kan lave hjul,
bliver vist længere nede.

7.

Brug sekund lim gel til at lime sugerørs-stykkerne på undersiden af det malede stykke træ. Lim akslerne på hjulene,
kun et hjul på hver aksel til at begynde med.

8.

Når limen er tør, puttes akslerne gennem sugerørs-stykkerne. Lim nu de 2 andre hjul fast i den anden ende af akslen.

9.

Når limen på hjulene er tør, så vend pladen om, så den står på hjulene, og lim dyrefiguren du har valgt på.

10. Bind et stykke snor gennem hullet i pladen og put en lille perle i den anden ende.
Hvis du ikke vil have hjul der drejer, behøver du ikke sugerørene, men kan bare lime akslerne direkte på undersiden af
pladen.
Hjul af Fimo eller ler
1.

Tag en lille portion Fimo eller ler og gør den flad, ca. 1½ mm tyk.

2.

Lav hjul der er ca. 6 mm i diameter. Brug en hugge-pibe, sugerør eller andet med hul der passer i diameter. Her er
brugt et plastic-rør med en pind fra en slikkepind indeni. Man kan også anvende andre ting indeni. Dette for at gøre
det nemmere forsigtigt at skubbe hjulet ud igen hvis det sætter sig fast i røret.

.

Her er leret lavet fladt mellem to ildfaste kakler og også skåret ud på den, da det så er nemt lige at sætte dem i ovnen
direkte på kaklen
3.

Klip spidsen af en rund tandstikker og tryk den flade ende ned i midten af hjulet for at skabe en fordybning. Dette er
kun for dekorations-formål.

4.

Lad leret tørre eller bag fimo-hjulene efter anvisning på pakken.

Hjul af perler
Til hjul af perler skal der bruges store perler. Her er du måske nødt til at erstatte tandstiks-akslerne med plastic-betrukket
ståltråd eller tyk ståltråd. Her er brugt en af de farvede papir-clips. I stedet for sugerør til akslerne at køre inden i, er her
brugt hule pinde fra vatpinde.
Fremgangsmåden er den samme som er anvendt til de andre hjul.

