Lav din egen MEDALJE til sportsdagen

Vi kan desværre ikke uddele præmier for
sportsdagen i år, men hvis du har lyst til at
lave din egen medalje, så modtager vi meget
gerne et billede af den på sabus@sabus.dk!

MATERIALER:
Fimo-ler
Kagerulle
Glas
Strikkepind,
blyant eller kniv
Snor eller fint bånd
Fimo-ler kan bl.a.
købes i Panduro,
hos CChobby.dk,
hos fimoshop.dk
eller andre hobbyforretninger

SÅDAN LAVER DU DIN MEDALJE:
• Anskaf fimo-ler eller brug noget du har derhjemme
(fx modelervox – selvom dette let er lidt blødere,
eller ler fra julen)
• Rul fimo-ler ud med en kagerulle
• Brug en glas i den størrelse, som du ønsker medaljen
• ”Stik” medaljen ud.
• Lav aftryk ned i leret, fx et 1-tal eller OL-logoet
• Lav hul til snoren med en strikkepind, en blyant eller en kniv.
Husk at lave hullet i medaljen for oven.
• Put medaljen i ovnen (se anvisningen på pakken af fimo-leret).
• Afkøl og sæt en snor/ et bånd i.

Mal med vandballoner

Der skal luft – ikke vand – i vandballonerne,
ellers kan det blive noget værre griseri!
Men vandballoner har en god størrelse til
at lave et sjovt og flot kunstværk.

MATERIALER:
Vandballoner
Akrylmaling
Paptallerken
Papir

MAL MED VANDBALLONER:
• Pust vandballoner op
• Put maling på en paptallerken
– gerne flere farver tæt på hinanden
• Dyp vandballonen i malingen.
• Dup med ballonen på et stykke papir.

Tegn på sten

MATERIALER:
Glatte sten
Poscatusser / akrylmaling
Klar lak
TEGN DIT EGET MOTIV PÅ STEN
søg evt. efter inspiration på internettet / Pinterest
eller vælg et motiv fra årets sangbog.
• Vask stenen med sæbe/opvaskemiddel og lad den tørre helt
• Tegn med poscatusser eller mal med akrylmaling.
• Når stenen er tør skal den have flere lag klar lak på forsiden
og minimum et lag på bagsiden. Husk at stenen skal være
HELT tør, før du vender den om!
Send meget gerne billeder af dine sten til sabus@sabus.dk

HAMAperler

MATERIALER:
Hama-perler
Perleplader
Strygejern
Bagepapir
LAV ALLE MULIGE PERLEPLADER
Få flere ideer på internettet,
børnelejrsangbogen eller
Pinterest ved at søge på ”Hama”.
Send meget gerne billeder af dine
perler til sabus@sabus.dk

