
B L A D E

Blade på pind
Let at lave for de mindste børn. Skær en
lille stump træ og lav et hul i midten
med et søm eller en syl. Tag et grillspyd
i bambus/træ og lim en perle i enden.
Træk blade på spyddet og stik det i
træklodsen.

Lygte 
Lim blade på et syltetøjsglas. Bladene kan

med fordel ligge lidt i pres på avispapir så de
bliver helt flade. Kom lim på bladene (limstift

eller limlak) og klæb dem på glasset. 
Pynt med et stykke snor øverst på glasset

Blad collager
Brug blade til at skabe fantasifulde
collager. Læg bladene til tørre imellem
siderne på en avis og læg noget tungt
ovenpå, så de bliver flade. 

Lim bladene på papir eller karton og
pynt med øjne, tænder osv. skåret i
karton eller tegnet på figurerne.



Mal på blade
Det er rigtig dekorativt at male på blade. Mal med
en permanent tusch – POSCA er rigtig gode og fås i
mange farver. Bladene bredes ud og tørres på
aviser, hvis de er våde. Læg dem evt. i pres så de
bliver helt flade. De færdigmalede blade kan evt.
hænges op med snore som en uro eller som en
guirlande.

Bladkrans
Træk visne blade på ståltråd og form det til

en krans. Hænges op i en snor. Jo kraftigere
ståltråd des lettere er det at forme kransen.

Aftryk i ler
Lav aftryk af blade i
hurtigttørrende ler. Skær
bladet ud og læg det i en
plastskål til tørring. 
Tag bladet ud og mal og laker
bladet. 
I stedet for at lave det til en
skål kan du også bare lave hul i
leret og lave det til et ophæng. 

Du kan også bruge blomster
og andre planter til at lave
aftryk med.
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