Mobiler med olika väder av
karduspapper och kartong.
Gör egna moln med olika hängande
dekorationer av kartong. Molnen är klippta i
karduspapper i två lager och fyllda med
papperrester.

Inspiration: 15623
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Använd schablonen, du hittar som en
särskild PDF här på sidan och klipp två
moln av vitt karduspapper. Spara
pappersresterna, de ska användas
senare.

Måla båda molnen med en vattenfärg
som passar till det utvalda vädret. Lägg
molnen spegelvänt, så det är de yttre
sidorna som målas. Låt dem torka.

3

4

Lägg molnen på varandra med färgsidan
utåt. Fäst ihop dem med en häftapparat
längst kanten. Starta upptill och låt
molnets botten vara öppen. Fyll molnet
med pappersresterna från tidigare. Häfta
därefter ihop molnet helt

Gör tre hål i botten och ett i toppen med
en håltång. Hålen är markerade i
schablonen. Använd 2, 4 och 6 hål till
denna upphängning
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Klipp ut snögubben från schablonen och
klipp ut delarna i kartong. Limma därefter
ihop dem med ett limstift och rita ögon,
mun och knappar med en svart tusch.

Stansa ut snöflingor i kartong med en
stans i tre olika storlekar. Stansa 8 små, 4
mellanstora och 1 stor snöflinga.
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Montera snöret på 17-20 cm i molnets hål.
Limma fast snöflingorna rygg mot rygg på
var sin sida av snöret och placera
snögubben i botten av det mittersta
snöret.

Häng upp molnet, t.ex. på väggen, i taket
eller fönstret.

Variant

Variant

Klipp ut dropparna och paraplyet dubbelt
och limma dem rygg mot rygg på snöret.
Dropparna är klippta i metallkartong i
silver. Molnet är målat med svart
vattenfärg.

Klipp ut blixten i metallkartong och fäst på
molnet med en häftapparat. Huset är
klippt dubbelt och limmas fast på snöret,
rygg mot rygg. Molnet är målat med svart
vattenfärg.

Variant

Skabelon

Klipp ut tulpanblomman dubbelt och lima
fast dem på snöret rygg mot rygg. Solens
strålar är klippta som fransar i
metallkartong i guld. Solen kan sättas fast
med häftapparaten eller limma.

-

Kunskap om naturen
Naturkännedom. Tillägnar sig barn
genom aktiviteter, där de ska använda
sina färdigheter för att känna, upptäcka,
reproducera, kopiera och förstå naturen.
På så vis lär de sig om naturens krafter
och hur dessa påverkar människans
livsvillkor.

