
Fuglehus
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Lag mange frimerkeskisser av ulike hus.

Lag arbeidstegning i virkelig størrelse. Tegn inn 
huset på arket hvor bredden på planken du skal 
bruke er tegnet inn.

Få lærer til å ta kopi av arbeidstegningene. Da 
kan du klippe ut så man får mal til formen på 
huset, samtidig som du har en tegning å følge 
underveis i arbeidet.

Klipp ut husformen, legg den på planken og 
tegn rundt med blyant.

Sag ut huset.

Pakk huset inn i plastfolie. Da blir det ikke grise-
te mens man jobber med leire.

Form tak, bunn, skilt og evt dekor i leire.

Lag delene litt større enn det du har tenkt det 
skal bli til slutt pga krymping. Dette er spesielt 
viktig når det gjelder taket. 

Husk å lage hull hvis delene skal dekoreres med 
ståltråd med perler.

Legg leiredelene til tørk. Mal leiredelene med 
begitning når den er lærhard. 

Dekorer med svipenn. Følg arbeidstegningen. 
Tegn først løst med blyant.

Merk opp hvor hullet og pinnen skal være utfra 
arbeidstegningen.

Bor hull med hullsag til åpning. Ikke bor mel-
lom hele planken, men litt over halveis gjen-
nom. La elevene bore hull med god hjelp fra 
lærer.

Bruk stemjern og treklubbe til å fjerne treverket 
inne i hullet som ble boret. Fest huset i sløyd-
benken når dette gjøres. Det kan være vanskelig 
å få overflaten glatt og fin. Derfor skjuler vi hul-
let senere ved å klippe til en svart sirkel i papp 
som vi limer fast.

Bor hull til rundstokken.

Sag til rundstokk i ønsket lengde. Puss og form 
den ene enden glatt og fin med sandpapir hvis 
det ikke skal limes perle på enden.

Beis huset i valgt bruntone. Husk også å beise 
sittepinnen.  La tørke.

Beis hullet svart. 

©
 k

h-
tim

en
.n

o



Lykke til!
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Fuglen
Legg tynne flak med ull av grunnfargen til 
fuglen rundt isoporformen. Stikk ulla fast med 
filtenål. 

Form evt sirkler og andre former mellom fin-
grene først og stikk de fast med nåla. Tenk at 
formene blir litt mindre når de blir stukket fast.

Form nebb ved å brette en trekant av et ullflak. 
Stikk formen fast på filteputa. La det være litt 
ull i enden du ikke stikker i, da det skal stikkes 
fast på fuglen.

Lag evt hodepryd/stjert med fjær, ståltråd og 
perler. Disse stikkes rett inn i isoporen. Stikk 
hull med nål først om det er nødvendig.

Montering
Lim sammen leire og tre med trelim. Bland litt 
sagflis i limet om tak og hus ikke passer perfekt 
i vinkelen. Da blir det større motstand i limmas-
sen og det er enklere og sette delene sammen.

Tegn en sirkel på svart papp. Bruk hullsaga som 
mal, så blir størrelsen riktig. Klipp ut og lim 
sirkelen fast inne i hullet på huset.

Ta litt lim i hullet til rundstokken og bank den-
ne på plass med en treklubbe.

Lim på annen dekor av leire.

Tre perler på vindseltråd og fest disse til hulle-
ne.

Fest fuglen til rundstokken med ståltråd. Stikk 
ståltråden gjennom isoporen før den snurres 
rundt pinnen.
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