r
p
s
i
t
a
r
G

e
v
ø

Agnes Ingersen

SJOVE TING
TIL FASTELAVN OG PÅSKE
En male/klippe/klistrebog for hele familien

Foto
Claus Eliasen

Forlaget Ingersen

Indholdsfortegnelse

Sjove Ting Til Fastelavn Og Påske
Copyright: 2008 © Agnes Ingersen
1. udgave, 1. oplag.
Forfatter: Agnes Ingersen
Udgiver:
Forlaget Ingersen
Assentorpvej 42
4295 Stenlille
Epost: forlaget@ingersen.dk
Internet: www.forlaget.ingersen.dk
CVR: 28-18-24-30
Foto: Claus Eliasen
Omslag og DtP: Erik Ingersen
www.erik.ingersen.dk
Tryk: ReklameTryk
www.reklametryk.dk
Printed in Denmark 2008
ISBN: 978-87-992061-2-4
Fotografisk eller anden gengivelse af bogens tekst og illustrationer er ifølge lov om
dansk ophavsret ikke tilladt uden skriftlig
tilladelse fra forfatteren.
Undtaget herfra er korte gengivelser til brug
for anmeldelser.
Forlaget Ingersen og forfatteren kan ikke
holdes økonomisk ansvarlig for eventuelle
fejl og mangler i bogen.
Tak til:
Claus Eliasen
Erik Ingersen
Lis Uhrskov
Pia Svensson
Sofie Ingersen
..for jeres supervision til Sjove Ting Til
Fastelavn Og Påske.
Simon Peter Hebo Härkönen
Marie Johanne Hebo Härkönen
Josephine Hebo Härkönen
John Louis Christensen
Emily Myntekær Nørgaard Cort
...for at stå model til billeder i bogen

Forord����������������������������������������������������������������������������� 3
Fremgangsmåder������������������������������������������������������������ 4
Næsen����������������������������������������������������������������������������� 5
Fastelavnsriset���������������������������������������������������������������� 6
Kineseren������������������������������������������������������������������������ 6
Fastelavns gren- og vinduespynt������������������������������������8
Kattemasken����������������������������������������������������������������� 10
Katteøremasken������������������������������������������������������������ 10
Kaninmasken���������������������������������������������������������������� 12
Kaninøremasken����������������������������������������������������������� 12
Håndmasken����������������������������������������������������������������� 14
Kronerne����������������������������������������������������������������������� 14
Posemaskerne��������������������������������������������������������������� 16
Pirathatten�������������������������������������������������������������������� 18
Piratklappen����������������������������������������������������������������� 18
Overskægget����������������������������������������������������������������� 18
Paptallerkenhatten�������������������������������������������������������20
Raslebøssen������������������������������������������������������������������20
Løvemasken������������������������������������������������������������������22
Katten����������������������������������������������������������������������������24
Fastelavnsposen og -tønden����������������������������������������� 24
Grundmaskerne������������������������������������������������������������26
Vintergækken����������������������������������������������������������������28
Erantissen���������������������������������������������������������������������28
Urtepotten��������������������������������������������������������������������28
Påskeliljen���������������������������������������������������������������������30
Blomsterkurven������������������������������������������������������������30
Påskelammet ���������������������������������������������������������������� 32
Det nemme gækkebrev������������������������������������������������� 32
Påskeharen�������������������������������������������������������������������34
Påske gren- og vinduespynt����������������������������������������� 36
Kartonkyllingen������������������������������������������������������������38
Paptallerkenkyllingen���������������������������������������������������38
Kyllingen i ægget����������������������������������������������������������40
Påskelyset���������������������������������������������������������������������40
Krokusen�����������������������������������������������������������������������42
Paptallerkenkurven������������������������������������������������������42
Hønen���������������������������������������������������������������������������44
Hanen���������������������������������������������������������������������������44
Karsebakken�����������������������������������������������������������������46
Æggekurven������������������������������������������������������������������46
Skabeloner��������������������������������������������������������������������48
Om forfatteren��������������������������������������������������������������64

Læs mere på
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Forord
Denne bog indeholder fastelavns- og påskeidéer til små og store.
Bogen er bygget således op, at modellerne i den kan laves i forskellige sværhedsgrader.
Alle modeller er beskrevet med en meget let grundmodel og der gives eksempler på hvordan
modellerne kan varieres, så den bliver lidt sværere. 
Det vil sige at bogen er velegnet til at bruge både til de mindste, de lidt større og de voksne.
Særligt de mindste har stor glæde af at være sammen med større børn eller voksne, når de
laver modellerne. Materialerne, der er brugt i bogen er kulørt karton, mælkekartoner, paptallerkener, papruller og maling.
Hvis du er interesseret i at læse om mine andre bøger, der er lavet i samme stil, kan du gøre
det på www.forlaget.ingersen.dk, hvor bøgerne også kan bestilles. 
Bagerst i denne bog er der også billeder af de andre bøger, jeg har udgivet.
På hjemmesiden, kan du også købe hjælpesakse eller Fiskars sakse til børn. 
Rigtig god fornøjelse med bogen
Agnes Ingersen
forlaget@ingersen.dk
www.forlagetingersen.dk



Håndmasken
Materialer
 Sort karton
 Kraftig elastiktråd
 Hæftemaskine
Fremgangsmåde
Tegn 2 omrids af barnets hænder på sort karton.
Klip dem ud.
Lim omridset af hænderne sammen som på billedet.
Tegn øjne på masken og klip eller skær dem ud.
Mål elastiktråd af, så det passer med barnets hoved.
Hæft enderne af elastiktråden på  hver side af masken.
Tips
Masken kan dekoreres med pailletter

Kronerne
Skabelonerne på side 60

Materialer
 Guldkarton
 Kraftig elastiktråd
 Hæftemaskine
Fremgangsmåde
Tegn den valgte krone på guldkarton. Skabelonen skal forlænges, til den har den ønskede
længde. Det vil sige, du tegner den først en gang, så tegner du den igen i direkte forlængelse,
til den har den længde den skal have.
Lim kronen sammen så den danner en ring
Mål elastiktråd af så det passer med barnets hoved.
Hæft enderne af elastiktråden på hver side af kronen.
Tips
Du kan dekorere kronen med pailletter og glimmer. 
Du kan buge gult karton til kronen.
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Skabeloner til kyllingen i Ægget
Vejledning på side 40.

Æg, 1 stk

Krop, 1 stk

Fold

Næb, 1 stk
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Om forfatteren
Agnes Ingersen er født i 1962 i Allindemagle. 
Hun er udlært allround kontorassistent og arbejdede
med reklame, indtil hun 1987 valgte at blive
hjemmegående i nogle år.
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
børn og dagplejebørn.
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.
Dette er Agnes 9. bog. Alle bøgerne har modeller, der 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 en af hendes ideer fra en af
mælkekartonbøgerne blev trykt bag på Arlas mælkekartoner.  
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 deres søn, Erik, har lavet layout.

www.forlagetingersen.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 glade 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
børnesakse direkte fra forlaget.

Agnes’ tidligere bøger
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