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Forord

Dette er min 3. klippe/klistre bog for børn og deres familier.
Jeg er begyndt at lave klippe/klistre bøger for børn, fordi jeg syntes der mangler bøger med skabe-
loner, der er nemme at klippe ud for børnene. I de år, hvor mine børn var små, fandt jeg skabeloner i 
andre bøger og tegnede dem om, så de blev mere børnevenlige. Eller jeg lavede min egne skabeloner. 
Det er nu nogle af dem der er med i mine bøger.
Sjov med Mælkekartoner er en bog, hvor der er brugt mælkekartoner til alle modellerne.

De øvrige former, der er brugt i bogen, er simple og lette at klippe ud for børn. Materialer til model-
lerne fås i hobbyforretninger, boghandlere og supermarkeder.

Se på skabelonerne og studér billederne godt, før du går i gang.

Inspirationen til denne bog har jeg, ligesom i de tidligere bøger, fået igennem mit daglige arbejde med 
børn.

Bogen henvender sig til børn og voksne i alle aldersklasser. Det er hensigten med bogen at børn og 
voksne er sammen om at lave modellerne.

Jeg modtager gerne kritik på min mailadresse.

Rigtig god fornøjelse med bogen

Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlaget.ingersen.dk
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Koen
Skabeloner på side 46

Materialer
1 stk. 1 liters mælkekarton
Hvid maling
Sort karton
Rødt karton
Hvidt karton
4 klæbepuder
2 rulleøjne

Lim
Saks
Blyant
Pensel
Hæftemaskine

Fremgangsmåde
Hæft mælkekartonens åbning sammen, så begge sider er foldet ud, se billedet side 12 og 22.
Mal mælkekartonen hvid. Den skal males på alle sider, undtagen bunden. Lad den tørre.
Tegn munden på rødt karton.
Tegn 2 næsebor på hvidt karton.
Tegn mulen på sort karton.
Tegn 2 horn på sort karton.
Tegn 8 hjørnepletter på sort karton.
Tegn 8 pletter på sort karton

Klip delene ud.
Fjern beskyttelsesfilmen fra den ene side af klæbepuderne og kom dem jævnt fordelt på den ene side af 
snuden.
Lim øjne på hovedet.
Lim munden på mulen.
Fjern det sidste beskyttelsesfilm og sæt mulen på hovedet.
Lim næseborene på mulen.
Lim hornene på hovedet, se hvordan på billedet.
Lim pletterne jævnt fordelt på koen.

Tips og variationer
Større børn kan selv male pletter på koen.

Den hvide og sorte ko kaldes en sortbroget malkeko.
Koen kan også være rødbrun uden pletter, så er det en rød dansk malkeko.
Koen kan også være hvid med rødbrune pletter, så er det en rødbroget malkeko.
Koen kan være lysebrun men uden pletter, så er det en dansk jerseyko.

Lav en lille ko af ½ liters mælkekarton, brug skabelonerne til lille ko. Samme fremgangsmåde som til 
stor ko.
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Skabeloner til koen
Vejledning på side 6

Hjørneplet
8 stk.

Næstebor
2 stk.

Næsebor, lille
2 stk.

Mund, lille
1 stk.

Hjørneplet, lille
8 stk. Mund

1 stk.

Mule
1 stk.

Mule, lille
1 stk.

Plet
8 stk.Plet, lille

8 stk

Horn
2 stk.

Horn, lille 
2 stk.



�4

Agnes Ingersen debuterede som forfatter i foråret 
2005.
Agnes blev forfatter, fordi hun synes, der mangler 
bøger, der henvender sig til børn med modeller, der er 
nemme og simple at lave.

 I mange år har hun selv har lavet skabeloner til fig-
urer, som hendes børn og dagplejebørn har lavet.

Det medførte, at Agnes i foråret 2005 fik lyst til at 
udgive en bog med hendes unikke ideer.
Den første bog, hun udgav, blev “Sjov med Hænder”, 
som er en bog med barnets hænder som et tema, der 
går igen. “Sjov med Hænder” blev så godt modtaget, 
at hun i efteråret 2005 udgav, “Sjov med Paptallerk-
ener”. “Sjov med Paptallerkener” er en bog for de 
yngste, hvor paptallerkener er et tema der går igen i 
alle modellerne. “Sjov med Paptallerkener” blev også 
rigtig godt modtaget. Det har givet hende mod på at 
udgive denne bog:” Sjov med Mælkekartoner, der har 
mælkekartoner som et tema, der går igen.

Fælles for Agnes bøger er de øvrige skabeloner til 
figurerne er enkle og nemme at klippe ud for barnet.

Om forfatteren

Agnes er født i 1962 i Allindemagle.

I 1982 blev hun udlært allround kontorassist-
ent og arbejdede med reklame, indtil hun 1987 
valgte at blive hjemmegående i nogle år.

I 1984 blev hun gift med Claus, og sammen har 
de 3 børn fra 1984, 1987 og 1988.

I 1990 blev Agnes ansat ved dagplejen i Sten-
lille Kommune. Hun er fortsat dagplejer og har 
ingen planer om at stoppe med det, selvom hun 
nu er etableret forfatter.
Dagplejebørnene er evig inspiration for Agnes.
Alle Agnès bøger er udgivet på eget forlag, 
Forlaget Ingersen.

Forlaget Ingersen er et familieforetagende, 
stiftet for at udgive nuværende og fremtidige 
bøger af Agnes og resten af hendes familie.
Hendes mand, Claus, har taget alle billeder, 
hendes søn, Erik, har lavet layout og person-
erne på billederne er i familie med Agnes.
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Kan du lide hvad du så?
På vores hjemmeside finder du gratis download af prøver på alle bøger. 
Du kan også købe alle bøgerne, hjælpesaksen og flere sakse fra Fiskars.

Her på siden ser du alle bøger fra Forlaget Ingersen. 

www.forlaget.ingersen.dk
Vi gør meget for at være til stede på Internettet, og hører meget 
gerne fra læserne. Derfor vil vi meget gerne have en besked i vores 
gæstebog.
Læsere har sendt deres egne tips og ideer ind. Har du et tip, som andre 
kan få glæde af, kan du sende det ind og få det udgivet på siden.

På hjemmesiden kan du læse mere om forlaget, personerne bag 
og hvad der rører sig. Vi har en blog, der bliver opdateret 
jævnligt med nyheder og smagsprøver på fremtidige projekter.


