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Forord

Dette er min 8. bog. Den er sprængtfyldt med forskellige ideer for drenge. 
Ideen med en bog for drenge opstod, bla. fordi mine drenge har kritiseret mig for at mine bøger er for 
meget henvendt til piger.

I Efteråret 2007 var jeg på bogmessen i Forum i København. Der klippede jeg sammen med børn der 
besøgte standen. Der er et billede af vores stand nederst på denne side.
Det var mest piger der kom for at klippe. Drenge over 10 år havde slet ikke lyst til at være med til at 
klippe, mens piger på 13 til 14 år ikke havde problemer med det.  
Den oplevelse fik mig til at tænke, om jeg kunne nå drengene på én eller anden måde.
Resultatet af mine spekulationer sidder du med i hånden nu, og jeg er meget spændt på, om flere 
drenge nu kan lokkes til at klippe.

Ideerne i bogen er beskrevet, så de kan laves i forskellige sværhedsgrader. Det vil sige, at bogen er 
velegnet til at bruge både til de helt små og de helt store børn.
Vejledningerne til at lave modellerne er beskrevet til de nemmeste måder at lave modellerne på, og så 
kan man ellers vælge sværere ting til.

Alle ideer i bogen er vejledende. Finder du ud af at lave dem på en alternativ måde, er du velkommen 
til at sende mig en beskrivelse, gerne med billede, lige som jeg altid er åben over for kritik og gode 
ideer. Derfor har jeg på hjemmesiden www.forlaget.ingersen.dk oprettet en rubrik for gode råd fra 
læserne. Har du nogle gode råd, kan du sende mig dem på forlaget@gmail.com.
Klik ind på forlagets hjemmeside. Der er altid et godt tilbud.
Det er en god ide at læse fremgangsmåderne, før du går i gang. Der står mange nyttige oplysninger.

Jeg modtager gerne kritik på min mailadresse.

Rigtig god fornøjelse med bogen

Agnes Ingersen
forlaget@gmail.com
www.forlaget.ingersen.dk
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Piraten
Skabeloner på side 44
Fællesskabeloner på side 60-63 

Materialer
Rødt karton
Hudfarvet karton
Gråt karton
Sort karton
Hvidt karton
Brunt karton
1 klæbepude
2 rulleøjne
Hulleapparat 

Fremgangsmåde
Tegn kroppen, kraniets mund og hatten på sort karton.
Tegn hovedet på hudfarvet karton.
Tegn munden og et bæltespænde på 1 x 1,5 cm på rødt karton.
Tegn sablen og sværdets kniv på gråt karton.
Tegn sværdets greb og et bælte på 9 x 1cm på brunt karton.
Tegn kraniet og 2 knogler på 6 x 0,5 cm på hvidt karton.
Klip delene ud.

Fjern beskyttelsesfolien på den ene side af klæbepuden og sæt en stump hudfarvet karton på den. Tegn 
næsen på det og klip det ud. Sæt næsen på hovedet, efter du har fjernet det sidste beskyttelsesfolie. 
Lim hovedet på kroppen. 
Lim munden på hovedet. 
Lim øjnene på hovedet.
Lim hatten på hovedet
Lim bæltet på og bæltespændet ovenpå. 
Lim sværdets skaft på den ene hånd og sværdets kniv på skaftet. Lim sablen på piratens hånd.
På hatten limer du 2 krydsende knogler. Derefter limer du kraniet ovenpå.
Klip 3 huller i sort karton med en hullemaskine og brug stumperne til øjne og næse på kraniet.

Tips og variationer
Du kan lave hænder, skæg, støvler og hår i karton efter skabelonerne side 61-63,
Du kan lave håret og skægget af garn.
Du kan tegne skægstubbe med en tusch.
Du kan tegne omrids af barnets hænder på karton og bruge til skæg.
Du kan sætte et billede af en person på i stedet for hoved eller lime det på hovedet.
Du kan lave et flag af en brun strimmel karton, der er 1 x 11 cm og du limer en sort firkant på 4,5 x 7,5 
cm på denne. Derefter limer du et kranium på flaget.
Du kan klippe det ene ben af kroppen og lave et træben efter skabelonen side 44. 
Du kan give piraten tørklæde på i stedet for hat.
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Krop, 1 stk

Sværd, 1 stk

Sabel, 1 stk

Skabeloner til Piraten
Vejledning på side 6

Tørklæde, 1 stk

Hat, 1 stk

Kranieum, 1 

Mund til 
kranieum, 1 

Håndtag 
til sværd, 

1 stk

Træben, 1 stk

Skabeloner til Hajen
Vejledning på side 42

Tænder, 4 stk

Mund, 1 stk
Pistol, 1 stk
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Fællesskabeloner til mennesker

Krop

Næse

Hånd

Hoved

Fællesskabeloner til mennesker

Krop til heks og troldmandMund

sko

sko

sko

sko

sko

Øjne
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Om forfatteren

Agnes’ hånd. Hun er godt i gang med næste bogprojekt. 

Alle bøgerne er udgivet på eget forlag.
Agnes 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.

www.forlaget.ingersen.dk
Vi gør meget for at være til stede på Internettet, og hører gerne fra læserne. Derfor vil vi meget gerne 
have en besked i vores gæstebog. Har du et tip, som andre læsere kan få glade af, kan du sende det ind 
og få det udgivet på siden sammen med dem der allerede ligger online.

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.

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

Agnes’ tidligere bøger
Herunder ses alle Agnes’ tidligere bøger.  Alle, med undtagelse af første udgave 
af Sjov Med Hænder, kan bestilles fra hjemmesiden.

Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle.
Hun er udlært allround kontorassistent og arbejdede med rek-
lame, indtil hun i 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 hjemmekom-
ponerede modeller sammen med sine børn og dagplejebørn.

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

Dette er Agnes’ 8. bog. Alle bøgerne har modeller, der er nemme 
og simple at lave, og ideerne bliver bare ved med at strømme fra
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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.


