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Forord
I foråret 2005 udgav jeg Sjov med Hænder, efter i nogle år at have leget med tanken om at lave en
klippebog for de yngste.
Sjov med Hænder er blevet rigtigt godt modtaget, og det har givet mig mod på at udgive denne bog,
Sjov med Paptallerkener.
Til alle modellerne i denne bog er paptallerkener et tema, der går igen.
De øvrige former, der er brugt i bogen er simple og lette at klippe ud for børn. Materialer til
modellerne 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 tidligere, 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 emailadresse.
Rigtig god fornøjelse med bogen
Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlaget.ingersen.dk

Venstre: Tomme æggebakker kan bruges til meget.
Agnes bruger dem blandt andet til palet og til næser
på nogle figurer.
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Mariehønen
Skabelon på denne side.

Materialer
✔ 1 lille paptallerken
✔ 3 halve små
paptallerkener
✔ 2 rulleøjne
✔ Sort karton
✔ Rødt karton
✔ Sort maling
✔ Rød maling
✔
✔
✔
✔

Lim
Saks
Blyant
Pensel

Fremgangsmåde
Mal den lille paptallerken og den ene halve sort på bagsiden, mal de 2 sidste halve paptallerkener
røde på bagsiden. Lad dem tørre.
Tegn de 6 prikker på sort karton.
Tegn munden på rødt karton.
Klip delene ud.

2 halve røde paptallerkener limes sammen forskudt af hinanden oven på den sorte paptallerken. Se
hvordan på billedet.
Lim den sidste lille halve sorte paptallerken på som hoved.
Lim øjne og mund på hovedet og lim prikkerne på kroppen.
Tips
Mal eventuelt prikkerne på mariehønen.
Lav en lettere mariehøne af 1 lille paptallerken og 1 lille halv paptallerken.
Mal den lille paptallerken rød og mal den halve paptallerken sort. De skal begge males på bagsiden.
Lad dem tørre.
Tegn de 5 prikker på sort karton.
Tegn munden på rødt karton.
Klip delene ud.
Lim den halve paptallerken på den hele paptallerken. Se, hvordan på
billedet.
Lim øjne og mund på hovedet og lim prikkerne på kroppen.
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Om forfatteren
Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.
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.

I 2005 udgav Agnes bogen, Sjov med Hænder. Bogen er blevet godt modtaget, og det har givet
Agnes mod på at udgive denne bog, Sjov med Paptallerkener.
Denne bog er, ligesom den første, udgivet på Forlaget Ingersen, som er et familieforetagende stiftet
for at udgive bøger af Agnes og resten af hendes familie.
Hendes mand, Claus, har taget alle billeder og hendes søn, Erik, har lavet layout og forside.
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Kunne du lide hvad du så?
På www.forlaget.ingersen.dk kan du downloade prøveversioner af alle bøger, læse lektørudtalelser
og presseudklip. Du kan også købe bøgerne direkte fra hjemmesiden.
Den 15. september udkommer Sjov Med Paptallerkener 2. I bogen finder du
vejledninger, skabeloner og helsides farvebilleder til 19 forskellige figurer,
samt masser af gode råd.
I denne bog har Agnes sørget for ekstra nemme versioner af mange modeller,
og samtidigt er de fleste modeller lavet i mindst to størrelser.

Agnes’ ideer bliver tredimensionelle! Det startede med en ide om at lave
forskellige dyr i firkantede versioner, men en drøm viste Agnes at de skulle
klistres fast på mælkekartoner.
Da modellerne er mere omfattende, blev det kendte design fra de to tidligere
bøger lavet om, så der er helsides farvebilleder af alle 20 modeller. På den
måde kan man stadig let se hvordan idéerne kommer til live.

Fra at være en spændende ekstra ingrediens i Sjov Med hænder, bliver
paptallerkenerne nu ført videre til deres egen bog. Her bliver du vist hvordan
man bruger malede paptallerkener i forskellige størrelser til at lave bogens 33
forskellige modeller.
Der er langt færre ting at klippe ud i karton i denne bog, og alligevel kan man
lave en masse spændende ting, fordi Agnes har fundet på så mange måder at
bruge paptallerkenerne på.
Den første bog fra Forlaget Ingersen, viser hvordan du kan bruge børns
hænder som en del af spændende papirklip. Figurerne er simple og lette at
klippe ud, så de helt små også kan være med.
Forældre og bedsteforældre er vilde med gaver med børnenes eller
børnebørnenes hænder på.
Der er 30 unikke ideer - alle sammen med farvebilleder og udførlig
vejledning.
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