
Legg planken tvers over et ark og tegn strekene 
over og under med blyant (markert med gult på 
illustrasjonen). 

Velg A3 ark hvis du har et langt navn.

Klipp ut på strekene.

Tegn to hjelpelinjer som viser hvor høye bok-
stavene skal være. Streken som bokstavene skal 
stå på skal være ca 1,5 cm over den nederste 
kanten. Bokstavene skal være ca 4,5 cm høye, 
eller du kan bruke et mål du synes passer. 
Mål opp 1,5 cm på hver side, legg en linjal på 
merkene og tegn strek. Da blir den rett. Gjør 
det samme med streken som viser hvor høye 
bokstavene skal være.

Skriv navnet ditt med tydelige bokstaver. La 
den første store bokstaven ha like mye luft til 
kanten oppe som nede. Altså ca 1,5 cm.

Mål hvor langt navnet ditt ble. Pluss på fire cm. 
Mål tallet du kom frem til opp på planken. Bruk 
vinkelhake, tegn en strek.

Navnskilt
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Lykke til!
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Ark

Sag ut på streken.

Puss sidene med sandpapir.

Legg arket mot et vindu og og tegn opp navnet 
ditt på baksida med kullstift eller bløt blyant.

Legg arket på planken med den siden du tegnet 
bokstavene med kull ned. Stryk over bokstavene 
så de smitter av på planken. Tegn løst over med 
blyant ved behov.

Spikre spiker med ca 0,5 cm mellomrom
på streken til forbokstaven din. La spikeren
stå ca 1 cm over planken.

Bruk svipenn på resten av bokstavene.

Bruk tuppen av svipennen til å trykke en
mønsterbord rundt kanten av planken.

Knytt hamp/garn eller tynn ståltråd rundt en 
spiker. Start på midten så knuten ikke blir synlig. 
Surr hampen rundt annenhver spiker frem og 
tilbake til du blir fornøyd. Avslutt med en knute 
midt på. Gjem knuten. 


