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Jeg tilegner denne bog til min lillesøster, Karen, 
som desværre døde uventet i 2008.

Hendes hjem var prydet af mange af de gaver 
som mine, nu voksne, børn havde lavet til hende i 
tidens løb; og endnu flere af deres hjemmelavede 
gaver dukkede op efterhånden som vi fik ryddet 
hendes bo.

 ~ Agnes
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Forord

Sjove Gaver er min nyeste bog, som jeg har lavet på utallige opfordringer.
Ideen med bogen er, at børn og voksne skal få nogle hyggelige timer sammen med 
udarbejdelse af gaverne.

Jeg husker, da mine egne børn var små, hvor hyggeligt det var, når vi fremstillede gaver.
Det gav både anledning til en snak om arbejdet og om modtageren af gaven.
Målgruppen er yngre børn, men også større børn kan have glæde af bogen og måske lave 
modellerne på egen hånd.

Gaverne kan gives til alle anledninger året rundt. Jeg har lagt vægt på ikke at lave 
årstidsbestemte gaver. Alle gaver er hurtige og enkle at lave.
Der behøver såmænd ikke være en anledning til at give gaver. Tit er de uventede gaver de 
bedste at give og få.

Jeg håber, bogen giver familier og institutioner lyst til at være kreative med børene hele året 
og ikke kun til højtiderne.
De fleste ideer i mine andre bøger er også velegnede til gaver. 

Hvis du vil læse mere om mine andre bøger eller bestille nogle af dem, kan du klikke ind på 
min hjemmeside: www.forlaget.ingersen.dk.
På hjemmesiden er det også muligt at bestille signerede bøger og komme med sin mening om 
dem. Alle modeller er vejledende, og jeg modtager meget gerne fotos af de ting. I har lavet.

Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlaget.ingersen.dk
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Fremgangsmåder

Om sakse
Vælg en god saks til dit barn. Får barnet en dårlig saks, kan det ikke klippe skabeloner særligt 
pænt, og barnet mister lysten til at klippe. Det er meget mere besværligt med en dårlig saks.

En hjælpesaks er genial til de yngste. Hjælpesaksen har 2 sæt huller, ét til den voksne og ét 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. 
Det tager længere tid, før barnet selv kan styre saksen helt. 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, er der slet ingen tvivl om, 
at barnet føler, at det gør hele arbejdet selv.
Det er min erfaring, at de fleste børn kan klippe selv, 
hvis de har gjort det et par gange om måneden, 
når de er ca. 2½ år.

Hjælpesaksen kan du  se i brug på denne side.
Både hjælpesaksen og Fiskars børnesakse forhandles 
og ses på min hjemmeside www.forlaget.ingersen.dk

Om at tegne skabelonerne af
Tag et stykke madpapir og læg hen over skabelonerne i bogen. Sæt lidt tape let på i hjørnerne, 
så papiret ikke flytter sig under aftegningen.
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, eller du 
kan klipse din tegning fast på det karton, som du vil bruge og klippe igennem begge dele. 

Om maling
Jeg ynder at male med maling, der har lidt glans. Det er vigtigt, at malingen ikke er giftig for 
børnene.

Hvis du ikke har noget at komme malingen op i, når du skal male, kan du bare bruge en tom 
æggebakke. Malingen kan holde sig i æggebakken i nogle dage, hvis du kommer en 
plasticpose ud over. 

Om lim
Det er vigtigt at bruge en lim med god klæbeevne. 
Limen skal være giftfri.
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Vasen

Materialer
1 mælke- eller juicekarton
Guldmaling

       

Fremgangsmåde
Klip toppen af kartonen.
Mal karton.
Lad den tørre.
Hvis du vil ønsker, malingen skal dække vasen fuldstændigt, 
skal den males flere gange

Tips og variation
Du kan male vasen i andre farver.

Du kan male mønster på vasen.

Du kan pynte vasen med glansbilleder. Når billederne er limet på og tørre, kommer du 1 eller 
2 ekstra lag lim oven på billederne. Så kan den tørres af med en fugtig klud. 

Kom én eller flere sten i bunden af vasen. Så vælter den ikke så nemt.

Du kan lave flere vaser i forskellige højder og sætte dem samlet. 

Nogle få typer maling har svært ved at hæfte sig på mælkekartoner. Jeg har nu aldrig været 
ude for det. Problemet kan løses ved at slibe kartonen ganske let, før den bliver malet.  

En lav vase kan bruges som urtepotteskjuler.
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Om forfatteren

Dette er Agnes 10. bog. Alle bøgerne har modeller, der er nemme og simple at lave, og ideerne 
bliver bare ved at strømme. Hun er godt i gang med næste bogprojekt.
Agnes opnåede i efteråret 2008 anerkendelse i form af, at én af hendes ideer fra en af 
mælkekartonbøgerne blev trykt bag på Arlas mælkekartoner.  

Alle bøgerne er udgivet på eget forlag, og Agnes står selv for den daglige drift af forlaget.
Hendes mand, Claus, har taget alle billeder til bøgerne og deres søn, Erik, har lavet layout.

www.forlaget.ingersen.dk
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.
Du kan også downloade gratis prøveeksemplarer af alle bøger.
Har du et tip, som andre læsere kan få glæde af, kan du sende det ind og få det udgivet på 
siden sammen med dem, der allerede ligger online.

Sidst, men ikke mindst kan du også købe bøgerne, hjælpessaksen og almindelige 
Fiskars børnesakse direkte fra forlaget.

Agnes’ tidligere bøger

Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle. 
Hun er udlært allround kontorassistent og har  
arbejdedet med reklame.

Agnes har været dagplejer siden 1990. Siden juli 2008 
har hun været privat dagplejer. Det har givet mindre 
arbejdstid og mere fritid til at få nye ideer til 
kommende bøger. 

Hun har altid brugt lang tid på at være kreativ, med 
hjemmekomponerede modeller, sammen med sine egne 
tre børn  fra 84, 87 og 89  og  de mange dagplejebørn,  
hun har haft i sit hjem. 
Da Agnes debuterede som forfatter i foråret 2005, var 
det, fordi hun syntes, der manglede bøger med modeller, 
der er nemme og simple at lave, og som henvender sig til 
børn.


