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Forord

Du sidder nu med min 5. bog: Sjove Ting Af Paptallerkener. 
Bogen henvender sig til børn og voksne i alle aldre, der har lyst til at lave nemme ting med paptaller-
kener, maling saks og karton. 

Modellerne er vejledende og kan sagtens forandres, hvis du selv har gode ideer.
Alle modeller er vist i flere variationer. Til flere af modellerne er der vist variationer med barnehænder, 
der erstatter de oprindelige skabeloner.
Da skabelonerne er vist i forholdet 1:1 er modellerne lige til at gå i gang med, og jeg har lagt vægt på, 
at alle skabeloner er enkle og nemme at klippe ud. 

Du kan gå ind på www.forlaget.ingersen.dk og læse om mine andre bøger. Bøgerne kan også bestilles 
direkte fra hjemmesiden. Der er ligeledes mulighed for, du kan skrive i min gæstebog eller sende mig 
en mail på forlaget@gmail.com. Hvis du gerne vil vise mig et alternativt løsningsforslag på nogle af 
modellerne, kan du sende mig et billede på min mail adresse. Jeg synes, det er sjovt at se, hvad andre 
får ud af at bruge mine bøger. 

Rigtig god fornøjelse med bogen.

Agnes Ingersen
forlaget@gmail.dk
www.forlaget.ingersen.dk
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Klovnen
Skabeloner på side 44
Fællesskabeloner på side 62-63

Materialer
1 lille paptallerken
1 stor paptallerken
Sort karton
Rødt karton
Gult karton
Blåt karton
Lyserød karton
2 rulleøjne
Blå maling
Hvid maling
Gult garn til hår

Lim
Saks
Blyant
Pensel

Fremgangsmåde


















Mal den store paptallerken blå. Mal den lille paptallerken hvid. De skal 
males på bagsiden. Lad dem tørre.
Tegn arme og ben på blåt karton.
Tegn 8 stjerner på gult karton og 2 stjerner på blåt karton.
Tegn munden, næsen og butterflyen (eller kraven) på rødt karton.
Tegn skoene på sort karton.
Tegn hatten på gult karton.
Tegn dullen på blåt karton.
Tegn hænderne på lyserød karton.

Klip delene ud.
Lim mund, næse og 2 blå stjerner på hovedet, hvor øjnene skal være.
Lim øjnene på hovedet.
Lim dullen på hatten og hatten på hovedet.
Lim hår på hovedet.
Lim hovedet, arme og ben på kroppen. Lim butterflyen (eller kraven) på 
halsen.
Lim hænderne på armene
Lim skoene på benene.
Fordel de gule stjerner på krop, arme og ben.

Tips og variationer
Tegn omrids af barnets hænder og fødder på karton og brug dem i stedet 
for arme og ben.
Kan laves i alle farver og mønstervariationer.
Er velegnet til sprællemand, se anvisning side 5.
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Skabeloner til klovnen
Vejledning på side 6

Butterfly 1 stk.

Fod 2 stk.

Hat
1 stk.

Hånd
2 stk.

Mund 1 stk.

Dulle
1 stk.

Næse
1 stk.

stjerne
8 + 2 stk.

Krave 1 stk.
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Lille Paptallerken

Fællesskabeloner

Arm til sprællemand
2 stk.

Arm 2 stk.

Fællesskabeloner, fortsat

Ben 2 stk.

Ben til
sprællemand

2 stk.

Stor paptallerken

Fold arket m
ed karton og læ

g folden langs denne kant inden der tegnes af og klippes.
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Om forfatteren
Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.

Agnes er udlært allround kontorassistent og arbejdede 
med reklame, indtil hun 1987 valgte at blive 
hjemmegående i nogle år.
Agnes er gift med Claus, og sammen har de 3 børn fra 
1984, 1987 og 1988.

Agnes har været dagplejer siden 1990.
Hun har altid brugt lang tid på at være kreativ, med 
hjemme komponeret modeller, sammen med sine børn og 
dagplejebørn.

Da Agnes debuterede som forfatter i foråret 2005, var det 
fordi hun synes der manglede bøger, som henvender sig 
til børn, med modeller, der er nemme og simple at lave.

Nu har hun udgivet 5 bøger, der alle har modeller der nemme og simple at lave og ideerne bliver bare 
ved med at strømme fra Agnes hånd. Hun er godt i gang med næste bogprojekt.

Alle Agnes bøger er udgivet på eget forlag www.forlaget.ingersen.dk. Her er der også mulighed for at 
give sin mening til kende om hendes modeller.
Agnes Ingersen står selv for den daglige drift af forlaget og har direkte kontakt til kunderne.

Hendes mand, Claus, har taget alle billeder til bøgerne og hendes søn, Erik, har lavet layout.

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

www�forlaget�ingersen�dk

Agnes’ tidligere bøger
Herunder ses alle Agnes Tidligere bøger. Alle, med undtagelse af 
første udgave af Sjov Med Hænder, kan bestilles fra hjemmesiden.
På forlagets blog kan man læse med om tilblivelsen af næste bog, 
der er fyldt med juleideer.
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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.


