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Lager skisser på skissearkene. 

Bruk fantasien din. 

Velg det monsteret du vil lage sammen med 
lærer.

Lag arbeidstegning. Pass på å ikke tegne tenna 
altfor små.

Klipp monsteret i to ved å følge linjene til ten-
nene.

Få lærer til å markere linja du skal klippe på om 
du er usikker på hvor du skal klippe.

Velg fargene du vil ha på hode og kropp.

Du skal nå ha tre deler med filt på pulten; 
kropp, hode og hvitt til tenner.

Nå skal du klippe ut tennene i filt. 

Legg en av mønsterdelene på den hvite filten.

Du skal legge linja som deler kropp og hode 
langs linja som er brettet ned (stiplet linje på 
illustrasjonen) 
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Tegn rundt tennene med tavlekritt. 

Få hjelp av en medelev til å holde papirtennene 
mens du tegner hvis du synes det er vanskelig å 
få til.

Klipp ut filten. 

Prøv å klippe nøyaktig på strekene. 

Trykk øynene med stempeltrykk. 

Legg til tørk.

Sy rundt øynene med attersting  i en kontrast-
farge.

Attersting:

Hvis du ikke husker hvordan lærere din forklarte 
at du skal sy, kan du se på illustrasjonen. Hvis 
du får det til da er du kjempeflink!

HUSK dette:
Husk at du aldri må sy helt til det ikke er noe 
tråd igjen. 

Tråden må alltid festet. Hvis ikke kan alt du har 
sydd bare bli ødelagt.

Få hjelp av lærer til å feste tråden.

Ikke klipp av tråden når du er ferdig, men stikk 
den opp i øyet og sy på en knapp til pupill. 

Sy på knapp:
Stikk opp med nåla fra baksiden der du vil ha 
knappen.

Se illustrasjoner på neste side.
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Stikk nåla inn i et av hullene på knappen.

Tre tråden gjennom knappen så knappen blir 
liggende på stoffet.

Stikk nåla inn i det andre hullet på knappen og 
gjennom stoffet. Stram tråden helt.

Stikk fra baksiden og gjennom stoffet og opp 
igjen i det første hullet på knappen. Det kan 
være litt vanskelig å treffe hullet, men ikke gi 
deg om du ikke får det til med en gang.

Stikk ned i det andre hullet igjen. Stram tråden.

Få hjelp av lærer til å feste tråden. Du må ikke 
bare klippe av tråden, da kommer knappen til å 
dette av.
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Lykke til!
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Sy knapp til nese.

Få hjelp av lærer til å sette sammen hode, kropp 
og tenner.

Sy fast tennene med tråklesting. Sy på linja som 
læreren din tegnet opp med kritt.

Tråklesting:

Få hjelp av lærer til å feste tråden hvis du ikke 
får det til selv.

Få hjelp av lærer til å sette sammen for og 
bakstykket på puta.

Sy sammen med attersting.

Slutt å sy der det er laget en krittstrek.

Fyll puta med vatt.

Sy sammen åpningen. 

Få hjelp av lærer til å feste tråden hvis du ikke 
får det til selv.
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