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Forord

Lige siden jeg begyndte at lave klippe/klistrebøger har jeg haft lyst til at lave en bog som 
denne med meget enkle modeller, meget enkle arbejdsbeskrivelser og meget enkle billeder.
Mange har advaret mig imod det, fordi målgruppen vil være lille, så jeg har bare lavet nogle af 
de drømmemodeller hist og pist og herefter gemt dem væk.

Normalt pynter jeg mit dagplejeværelse med de modeller fra mine tidligere bøger, som jeg 
selv har syntes bedst om. 
Da jeg startede efter nytår, skulle jeg sammen med mine dagplejebørn have nyt pynt op i 
legeværelset. Efter pludselig indskydelse valgte jeg kassen med mine ”drømmemodeller” og 
det gik op for mig at jeg havde modeller nok til mindst en ”drømmebog”.
Denne gang var der ikke langt fra tanke til handling. Jeg måtte bare lave min drømmebog, 
den, som du nu sidder med.  

 Modellerne er vist i en meget enkel version for børn fra 1½ års alderen til skolealderen, 
og så er den også vist en version med lidt større udfordringer, så børn fra skole alderen og op 
til 10 års alderen også har nogle udfordringer. 
Arbejdsbeskrivelserne er i et meget enkelt sprog, så uøvede kan være med.
Børn der har lært at læse kan arbejde på egen hånd.  Skabelonerne er lavet i meget bløde 
former, så de er nemme at klippe og tegne af.
Det er nødvendigt, at de små børn får støtte og vejledning til at lave modellerne.

Samtidig med denne bogs udgivelse udvider jeg min webshop, så man nu kan købe de 
materialer, der bruges i mine bøger, samtidig med man køber bøgerne. Man kan bla. købe en 
komplet materialepakke, hvor der er alle de materialer, der skal bruges til at lave modellerne 
i denne bog. Skabelonerne vil være fortrykte på kartonen lige til at klippe ud. 
Webshoppen vil blive udvidet senere hen, så man også kan købe materialepakker der dækker 
modellerne i de andre bøger, jeg har lavet. Der vil også blive mulighed for at købe 
materialepakker med arbejdsbeskrivelser, skabeloner og materialer, der ikke har været 
udgivet i mine bøger. 

Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlagetingersen.dk
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Tip og gode råd til brugen af bogen

Om at klippe

Du kan læse en uddybende artikel på hjemmesiden www.forlagetingersen.dk om, hvordan 
man lærer sit barn at klippe.

Om at hjælpe
Børn, der lige har lært at klippe, vil ikke kunne klippe de meget små dele, f.eks. mund og 
næser. Der er det en god ide, at den voksne klipper småtingene ud og lader barnet lime dem 
på modellen. 
Barnet vil blive begejstret over at se, hvordan en figur kan forandre sig til noget, det kender, 
blot ved at lime nogle enkelte ting på den. 
I det hele taget elsker små børn at lime ting på f.eks. karton. Det kan lime ting på længe før, 
det kan klippe.
Ting der er nemme at lime er f.eks. pailletter  og  udstansede figurer på et stykke karton eller  
en tegning, barnet har lavet. 

Forvent ikke, at barnet kan noget, det ikke har prøvet før.  
De fleste 3-årige kan klippe efter en streg. Hvis barnet ikke 
har været præsenteret for en saks før, kan det naturligvis 
ikke. 

Har man børn, der ikke kan klippe, kan man sammen med 
barnet klippe figurerne ud med en hjælpesaks. Hjælpesaksen 
har 2 sæt huller, ét sæt til den voksne og ét sæt 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 dog 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.
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Skabelonerne
Skabelonerne kan tegnes af og overføres til karton, når du skal 
bruge dem, eller du kan kopiere siden og klipse skabelonen fast 
til det valgte karton, hvorefter du klipper igennem begge dele.

Som noget nyt kan du på forlagets hjemmeside også købe 
skabelonerne fortrykt på kartonen.

Om at lime
Små børn kan ikke selv styre at komme lim på. Der er det en 
god ide, at den voksne kommer limen på, og barnet placerer 
tingene i limen. 

Om rulleøjne
Man behøver ikke bruge rulleøjne, som beskrevet i bogen.
Øjnene kan sagtens blive tegnet på, men mindre børn har
meget svært ved at tegne øjne.
Størrelserne der er nævnt på rulleøjnene er vejledende, det gør i det fleste tilfælde ikke noget 
om man bruger rulleøjne der er større eller mindre.

Om karton
Det er almindeligt kraftigt karton, der er brugt til modellerne i bogen.
Modellerne er velegnet til gaver til familiemedlemmer, til at hænge på væggen eller til at 
hænge ned fra loftet i en snor.  
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Papegøjen
Skabeloner på side 61

Materialer 
2 ark regnbuekarton i forskellige farver
Orange karton
Grønt karton
2 rulleøjne 15 mm
Fjer
 Lim
Saks
Blyant

Fremgangsmåde 
Tegn kroppen på regnbuekarton.
Tegn vingerne på den anden farve regnbuekarton.
Tegn fødderne på grønt karton.
Tegn næbbet på orange karton. 

Klip delene ud.

Lim fødderne på kroppen.
Lim næbbet på hovedet.
Fold vingerne efter anvisningen.
Lim vingerne på kroppen.
Lim øjnene på hovedet.
Lim fjeren på hovedet.

Den voksne kan eventuelt lette arbejdet for barnet ved at klippe næbbet og fødderne ud, og 
barnet kan lime dem på.

Variation og udfordring
Du kan lave papegøjen på almindeligt karton.
Du kan lime pailletter på papegøjens krop.
Du kan lime flere fjer på hovedet. 










Børnehobbybøger og materialer
www.forlagetingersen.dk
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Skabeloner til papegøjen
Vejledning på side 36

---
---
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--

Krop, 1 stk. 

Vinge, 2 stk

Fod, 2 stk

Næb, 1 stk

--Fold---
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Om forfatteren

Den første bog udkom i februar 2005, og lige siden har hun været i 
gang med et ene bogprojekt efter det andet. Hun har materiale liggende til mange flere bøger. 
For Agnes er den nemmeste del af arbejdet at få ideerne til modellerne. Hun kan blive 
inspireret af alt, hvad hun møder på sin vej. 
 
Agnes´ mand, Claus, fotograferer alle modellerne til bøgerne og støtter Agnes på mange 
andre måder.  
Deres ældste søn, Erik, laver bøgernes forside og layout. Erik laver også hjemmesiden.  

www.forlagetingersen.dk
Som noget nyt er webshoppen blevet udvidet. 
I webshoppen er der være mulighed for at købe de materialer, der bliver brugt i bøgerne. 
Der er mulighed for at købe færdige materialepakker, med arbejdsanvisninger og 
skabeloner, der er fortrykte på karton til de enkelte modeller. 
Køb, for eksempel, en pakke med alle de materialer der skal bruges til at lave samtlige 
modeller fra denne bog.

Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.
Hun er udlært allround kontorassistent og har arbejdet 
med reklame. 
Hun har været dagplejer siden 1990. Siden juli 2008 har 
hun været privat dagplejer. 

Hun har altid brugt lang tid på at være kreativ, sammen 
med sine egne tre børn og de mange dagplejebørn, hun 
har haft i sit hjem.

Hun startede som forfatter, fordi hun syntes, der 
manglede bøger med modeller, der er nemme og simple 
at lave, og som henvender sig til børn.

Agnes Ingersen har udgivet 11 klippe/klistre bøger for de 
yngre børn.
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