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Pysseldax
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VÄNSKAP
Mitt i den mörka vintern firar vi med bullar och hjärtan.
Klipp till fastlagsbullar och pyssla fina kort till Alla hjärtans dag.
En galge av metall formar man enkelt till ett hjärta,
här behövs inga redskap utan det räcker med starka fingrar.
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FASTLAGSBULLE
Gör ett vackert kort och bjud in din vän på bullkalas efter kälkbacken. Kortet kan du även ha som
tavla i lekstugan, det blir superfint. Det är roligt att leta bokstäver i tidningen - ifall du inte ännu
känner till alla bokstäver kan du be om modell på de bokstäver som du skall leta fram.
Du behöver: Kortbotten eller en bit kartong, randigt papper, brunt och vitt filttyg, lim, små pärlor och sax. En tidning där man kan hitta bokstäverna M, U, M, S.
Klipp ut bullen av brunt tyg och dela den i botten och lock. Klipp en liten rand grädde av det vita tyget. Dekorera
locket genom att limma eller sy fast små pärlor. Klipp ut en fyrkant av det randiga pappret och limma den i ena
kanten av kortet. Limma bullen, med botten, grädde och lock, på det randiga pappret på kortbottnen. Limma bokstäverna på kortet och låt torka.
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VAD SKALL VI GÖRA PÅ KALASET?
Det kan vara trevligt att ha program på kalaset. Vad sägs om att göra robotar och sugrörshalsband? Med små förberedelser blir det garanterat succé!

HALSBAND AV SUGRÖR OCH PÄRLOR
Till halsband behövs många pärlor, då du varvar med sugrörsstumpar sparar du en slant och får unika halsband.
Du behöver: Sugrör, pärlor, sax och elastiskt band.
Ta några sugrör och klipp dem i olika långa bitar. Klipp gummibandet så varje gäst får ett halsband. På kalaset dukar
du fram många burkar med sugrör och pärlor. Bandet kan du lägga vid varje plats. Sätt igång och designa snygga
halsband. Knyt om och lägg smycket runt halsen!

ROBOTAR
Du behöver: Kartong från flingpaket, svart penna, färgpennor, lim, sax och pinnar. Glasspinnar passar utmärkt!
Förbered genom att rita upp robotkroppar på papp, klipp ut och rita ansikten, förstärk konturerna. Rita och klipp ut
armar. På kalaset får alla välja ut en robot, en pinne samt ett par händer. Barnen kan rita maskinen, knapparna på
roboten och limma kroppen och armarna på pinnen. Låt torka. Sedan kan robotvärlden visa sig för publiken!

SOL OCH VARMA DAGAR
Äntligen har det blivit sommar. Utelek och simning hör sommaren till. Ibland går solen i moln och
regnet faller ner, då kan man passa på att göra lite sommarpyssel. Fina fickan, fisken eller Bokstavsspelet är bra att ha nästa gång det regnar eller känns trist!
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FINA FISKEN
Pyssla en rolig fisk sommaren till ära! Häng den på väggen med lite häftmassa. Stora pysslare
kan rita sin egen modell på en bit kartong och klippa ut medan en vuxen kan fixa förberedelserna för de yngre pysslarna. Blir det en haj eller en rolig fantasifisk?
Du behöver: Videspån, lim, sax och kartong.
Börja med att fukta videspånen med vatten från sprayflaska. Rita upp fisken på en bit kartong, flingpaket passar
perfekt. Klipp ut. Använd spån av samma färg eller använd många olika färger. Sprid ut lim på fisken och lägg spånen
tätt, tätt. Enklast går det om du jobbar i rader. Börja från stjärten och fortsätt mot huvudet på fisken. Du kan lappa
med spån ifall det blir luckor i fiskens fjäll. Doppa då lim på spånets ena kant och stick in under föregående spån.
Låt torka.
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