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Buk den anden ende som den
første, så æsken nu er lukket.
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Bind gavebåndet omkring æsken.

Klip gavebåndets ender kortere,
hvis det er nødvendigt.

Æsken med gaven er klar!

Gaveæske af paprøret i en toiletrulle
Du skal bruge:
•
•
•

En saks
Et paprør i en toiletrulle
Et gavebånd på en meter

Buk den ene ende som vist på
billedet.
Brug dine to tommelfingre til at
bukke med.

Buk den anden halvdel ned over
den første bukning.

Læg gaven ind i æsken.

Bibi og Balder er inviteret til Vivis fødselsdag.
De har besluttet, at de selv vil lave en gave til hende.

”Skal vi ikke lave et armbånd af dåseclips?” spørger Bibi.

Buk nu de to andre strimler over de
andre strimler, så de lukker æsken.

”Fed ide!” siger Balder.

Nu er æskens bund færdig.

Fold æskens låg på samme måde.
Nu er låg og bund færdige.

Luk æsken.
Den er færdig.
Du kan lave både større eller
mindre æsker.
Du skal regne med, at låget skal
være en cm længere og bredere.

Tegn med tuschpennen to steger
på hver side af to spidser over for
hinanden.
Tegn kun hen til det andet buk.
Se billedet.

Klip langs alle fire streger.

Her er alle fire streger klippet op.

Buk de to lange strimler som vist
på billedet.

Fold ud igen.
Bibi og Balder har samlet dåseclips i lang tid, så de har nok
til at lave et armbånd.
De hjælper hinanden med at lave armbåndet.
Balder vasker dåseclipsene og køber elastiktråd.
Fold spidserne mod den forrige fold
og fold ud.
Fold alle fire spidser på samme
måde.

Bibi går ind på YouTube og finder en film, som viser,
hvordan hun kan lave armbåndet.

Fold ud.
Nu danner folderne små firkanter.

Det er let og tager ikke lang tid.

Fold alle de fire hjørner ind mod
første fold.

Lav en æske
Du skal bruge:
•En saks
•En tuschpen
•2 stykker kraftigt papir.

Reklamer for tøj og strikkemodeller er
velegnede. 20 cm x 20 cm, et kvadrat
21 cm x 21 cm, et kvadrat

Nu skal du folde papirerne. Du skal
folde dem på samme måde begge
to.
Start med papiret 20 cm x 20 cm.
Fold den ene diagonal.
Fold ud.
Fold den anden diagonal.
Fold ud.

Fold nu alle spidserne ind
mod midten, diagonalernes
skæringspunkt.

”Skal vi ikke lave et armbånd mere?” spørger Balder.

Fortsæt på denne måde, indtil du
har brugt alle dåseclipsene.

”Jo, det er en god idé”, svarer Bibi.
”Vi har nogle røde dåseclips. Dem kan vi bruge.”
Snart har Bibi og Balder lavet to flotte armbånd, der ligner
en million!

Saml armbåndet og slå en knude på
elastikenderne.

Klip enderne af.

Armbåndet er færdigt!
Du kan bruge forskellige farver
dåseclips til dit armbånd.
Du kan se små film på YouTube, der
viser dig, hvordan du laver
armbåndet.
Søg på ”armbånd af dåseclips”.

Lav et armbånd af dåseclips
Du skal bruge:
•En saks
•22 dåseclips
•En elastiksnor, 60 cm lang

Buk elastiksnoren på midten og stik
enderne ind i hullerne i den første
dåseclips.

Læg den næste dåseclips under
den første og stik elastikkens ender
gennem hullerne.
Dåseclipsen under den første skal
vendes om på bagsiden.

”Vi skal have fundet en æske til at lægge armbåndene i,”
siger Bibi.
”Nej, det behøver vi ikke. Vi kan selv lave små æsker,”
foreslår Balder.
Han finder hurtigt en reklame frem.
Den kan han bruge til at folde æsken.
Nu er det Balder, som forklarer Bibi, hvordan hun kan lave
en fin flot æske.

Affald kan være guld værd!
Prøv selv at lave et armbånd og en æske.
Følg billederne og forklaringerne.
Brug fantasien og find på andre gaver af affald!

Hun synes, det er svært at lave æsken.
Hun har en anden idé til en æske.
Den er lavet af paprøret i en toiletrulle!
Så den laver hun.
Den er bare ikke så stor og rummelig.
Derfor beslutter Bibi og Balder at bruge æskerne, der er
lavet af reklamen.
De kan altid bruge æsken af paprøret til en anden lille
gave.
Nu er gaverne færdige og ligger i æskerne, én i hver.
Bibi og Balder er stolte af, at de har lavet gaver af affald.
De glæder sig til fødselsdagen og til at give Vivi gaverne.

