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Forord

Dette er min 2� bog om Sjov Med Mælkekartoner og min 4� klippe/klistre bog for børn og deres fami-
lier� Sjov med Mælkekartoner 2 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�
I denne bog har jeg lagt særlig vægt på, at modellerne kan laves både af store og små� Der er således 
flere variationer og størrelser af alle modellerne.
På introduktionssiderne er der beskrevet yderlige, hvad man kan gøre for at hjælpe de yngste endnu 
nemmere igennem processerne�

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� På min hjemmeside kan du læse om mine andre bøger 
og bestille dem�

Rigtig god fornøjelse med bogen

Agnes Ingersen
forlaget@gmail�com
www�forlaget�ingersen�dk

Fremgangsmåder
Om mælkekartoner
Her i bogen er brugt ¼, ½ og 1 liters mælkekartoner�
Mælkekartonerne kan lukkes på forskellige måder� Det kan man se på denne side�
Før man bruger mælkekartonerne, skal de skylles grundigt og lufttørres�
I arbejdsbeskrivelserne er modellerne hæftet sammen i åbningen med en hæftemaskine� Man kan også 
lime åbningerne sammen med lim og eventuelt sætte en klemme fast, når åbningen tørrer� Se hvordan 
side 19�

De fleste har ikke så mange mælkekartoner på ½ og ¼ liter. Det kan der rådes bod på, for det er mulig 
at skære en 1 liters mælkekarton ned i ½ og ¼ liters størrelser� 
Hvis man vil lave ½ liters karton, tager man en 1 liters mælkekarton og måler 9,5 cm fra mælkekanten 
ned mod bunden� Det gør man hele vejen rundt og laver en streg efter en lineal�  Så klipper man efter 
stregen� Bunden fra 1 liters mælkekartonen genbruges� Den klippes ca� 1 cm fra bunden og proppes op 
i den ½ liters mælkekarton som du lige har lavet� Det samme gør du for at få ¼ liter� Der skal du bare 
måle 5 cm fra mælkekanten� Se foto på side 6�
Denne proces er for svær for de mindste børn�

Om saksen
Saksen bør være af god kvalitet, også til børnene� Det er vigtigt, at barnets saks er god til at klippe� Det 
giver det pæneste resultat, og den gode saks er nemmest at håndtere�
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Fremgangsmåder, fortsat

Om øjne
Man behøver ikke at bruge rulleøjne, som beskrevet i bogen� På side 63 er der nogle øjne i forskellige 
størrelser, man kan klippe ud i karton�
Vælg det sæt øjne, der passer i størrelse til resten af figuren. Tegn dem af, den store del på hvidt karton 
og den lille del på sort karton� Der skal være 2 af hver� Lim den store hvide del på modellen og den 
lille sorte del på den store del�
Større børn kan selv fremstille øjnene ved at tegne dem på karton og klippe dem ud, eller tegne eller 
male dem direkte på figuren.

Om klæbepuder
Klæbepuder er en tynd skumpude, der klæber på begge sider, når beskyttelsesfolien er taget af�
Klæbepuder kan udelades på alle modeller� I stedet for klæbepuder limer man bare delene direkte på, 
hvor de skulle klæbes til�
Se klæbepuderne i brug side 40 og 41�

Om at tegne skabelonerne af
Tag et stykke madpapir og læg hen over skabelonerne i bogen. Sæt lidt tape eller clips let på i hjørn-
erne, så papiret ikke flytter sig under aftegningen. Engletape er lettest at få af igen.
Nu kan du se skabelonen igennem papiret og tegne den af med en blyant� Pas på med at trykke for 
hårdt, hvis du vil undgå mærker i bogen�
Så kan du enten klippe skabelonerne ud og tegne dem af igen på det valgte karton� Du kan også klipse 
din madpapirstegning fast på det karton, som du vil bruge og klippe igennem begge dele�
Hurtigere og lettere er det naturligvis at fotokopiere skabelonerne�

Om at lave fold
Læg en lineal langs de stiplede linier� Buk det stykke der skal foldes langs linealen, eller rids med en 
strikkepind i den stiplede linie, som om det er en blyant� Det giver et meget præcist ombuk�
Kom lim på folden og lim stykket til mælkekartonen�

Om at hjælpe de yngste børn.
Alle børn fra 2 års alderen kan male og de fleste elsker det. Det er ikke sikkert de dækker mælkekarto-
nen helt, men det gør bare modellen mere charmerende� 
Brug en lidt bred pensel, så er det ikke så svært for børnene at male, og det tager heller ikke så lang 
tid�

En hjælpesaks er genial til de yngste� Hjælpesaksen har 2 sæt huller, et til den voksne og et til barnet� 
I begyndelsen styrer og klipper den voksne. Men det varer ikke ret lang tid, før barnet finder ud af, 
hvordan man skal klippe� Men det tager længere tid, før barnet selv kan styre saksen� Barnet bliver 
gradvis bedre til at klippe, og en dag får den voksne slet ikke lov til at være med mere�
Når man bruger hjælpesaks til de yngste, er der slet ingen tvivl om, at barnet føler at det gør hele arbe-
jdet selv�
Det er min erfaring, at de fleste børn kan klippe selv, hvis de har gjort det et par gange om måneden, 
når de bliver 3 år�
Hjælpesaksen kan du se på forsiden, og i brug på side 17 og 24�

Man kan også hjælpe det lille barn ved at klippe de allersværeste små ting ud og lade barnet selv lime 
det på modellen�
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Fremgangmåder, fortsat

Om maling
Alle slags maling kan bruges� Hvis man vil have, at teksten på mælkekartonen skal være dækket fuld-
stændigt, bliver man nødt til at male mælkekartonen flere gange.
Brug eventuelt en lidt bred pensel, så er det ikke så svært for børnene at male og det tager heller ikke 
så lang tid�
Det er vigtigt, at malingen ikke er giftig�
Hvis du ikke har noget at komme malingen op i, når du skal male, kan du bare bruge en tom ægge-
bakke� Malingen kan holde sig i æggebakken i nogle dage, hvis du kommer en plasticpose ud over�
For at male modellerne i bogen, behøver man kun at anskaffe få farver� De farver jeg har brugt er: rød, 
gul, hvid, sort, brun og blå�
Under arbejdsbeskrivelserne ved tips og variationer skriver jeg, hvordan jeg har blandet de forskellige 
farver�

Om karton
Almindeligt kraftigt karton kan bruges� Modellerne holder bedst, hvis der bruges dobbelt lag karton� 
Arbejdsanvisningerne er beskrevet med 1 lag karton� Vælger man at bruge 2 lag klipper man bare 2 
stk� hver gang der står 1 stk� og limer disse stykker sammen til 1 stk�

Om limen
Det er vigtigt at bruge en lim med god klæbeevne� Limen skal være giftfri� Når jeg har limet 
mælkekartoner sammen, har jeg brugt en limpistol, som ikke bliver meget varm�
En limpistol kan trække lange tråde� De er lige til at fjerne, når limen er blevet kold�
Børn skal være under opsyn, når de bruger limpistol�

Om at lave hår
Vikl garnet rundt om en mælkekarton i passende størrelse� Jo større karton, jo længere hår� Når du 
syntes der er nok hår, klipper du det over og limer på kartonen� Se hvordan jeg har viklet det på billed-
erne side 32 og 38. Til sidst har jeg limet nogle små stumper garn på hovedet til pandehår.
Til nissemor har jeg lavet 2 fletninger og bundet dem med en stump af det gule garn

Om modellernes anvendelse
Alle modellerne i denne bog er velegnet til pynt på hylder og i vindueskarme, eller i snor ned fra loftet� 
Se billedet side 7� Hvis modellen skal hænge i snor fra loftet, skal bunden også males�
Modellerne er meget velegnet til personlige gaver til familie og venner�
Hvis man kommer lidt sand i bunden af mælkekartonerne, står de bedre�
Alle modeller kan bruges som sparebøsser� Skær eller klip en revne et sted i den øverste del af 
mælkekartonen, se billedet side 17 og 28�

De kan også bruges til dukketeater� Når modellen er lavet færdig, kan man tape en spisepind på model-
len� Nu er den klar til at få en rolle i et dukketeater� Se inspiration på side 29 og 35�
Modellerne kan også bruges til at lege med på gulvet eller bordet� Se side 27
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Fuglen
Skabeloner på side 44

Materialer
 9 1 stk� 1/4 liters mælkekarton
 9 Brunt karton
 9 Orange karton
 9 2 rulleøjne
 9 Brun maling 

 9 Lim
 9 Saks
 9 Blyant
 9 Pensel
 9 Hæftemaskine
 9 Hulleapparat

Fremgangsmåde
Hæft mælkekartonen så begge sider er foldet ud, se billedet på denne side�
Mal den brun� Den skal males på alle sider� Lad den tørre�
Tegn næbbet på orange karton.
Tegn hovedet/halsen på brunt karton.
Tegn 2 vinger på orange karton.

Klip delene ud�
Lim øjne på hver side af hovedet�
Lim næbbet på hovedet/halsen�
Fold folden på hovedet/halsen efter den stiplede linie, kom lim på folden og lim hovedet på mælkekar-
tonen�
Lim vingerne på siden af mælkekarton eller på bugen så de svipper mere ud� Se billledet på næste side�

Tips og variationer
Fuglen kan laves i alle mulige farver�
Lim fjer på vingerne� 
Tegn omridset af barnets hænder på karton og brug dem til vinger.

Fuglen kan ikke stå selv, men kan stå på kanten af en hylde eller hænge i snor fra loftet�

En ekstra nem fugl laves ved at lime fjer på i stedet for vinger�
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Vinge
2 stk.

Skabeloner til fuglen
Vejledning på side 6

Næb
1 stk.

Hoved og hals
1 stk.
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Om forfatteren

I 1982 blev hun udlært allround kontorassistent 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 Stenlille 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�

I 2004 startede hun sit eget forlag for at udgive sine ideer� Hun arbejder hele tiden på nye ideer og står 
samtidigt for den daglige drift med at sælge og sende bøgerne�

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 børnene på billederne 
går i dagpleje hos Agnes�

På forlagets hjemmeside kan man læse om forlaget, se uddrag af alle bøgerne og bestille dem direkte�

www�forlaget�ingersen�dk

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

I mange år har hun selv har lavet skabeloner til 
figurer, som hendes egne børn og dagplejebørn har 
lavet�

På forlaget Ingersen har Agnes Ingersen tidligere 
udgivet: “Sjov Med Hænder”, hvor aftegninger af 
barnets hænder bruges i alle modeller, “Sjov Med 
Paptallerkener”, som er en bog for de yngste, hvor 
paptallerkener er et tema der går igen i alle model-
lerne, og ”Sjov Med Mælkekartoner”, der lige som  
denne bog, har mælkekartoner som et tema der går 
igen� 

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

Agnes er født i 1962 i Allindemagle�
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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�


