PRINTABLE
SPRATTELSKELETT
DU BEHÖVER:
En skrivare
Papper
Tunn papp, t ex. mjölkkartong
Färgpennor
Sax
9 st påsnitar
Tråd (inte allt för tunn)

SÅ HÄR GÖR DU
1.

Skriv ut sidan 2 och 3 av detta
dokument. Det är mallen till
skelettets delar.

2.

Klipp ut skelettets kroppsdelar.
Nu har du en mall.

3.

Rita av mallen genom att
lägga den på en tunn kartong.
Glöm ej symbolerna. Klipp ut.

4.

Färglägg och måla ditt
skelett, kanske vill du rita ut
benknotor och ett ansikte.

5.

Nu ska du fästa ihop delarna.
Matcha delarna så att likadana

symboler ligger mot varandra.
De delar med bokstaven F på ska
vara vända framåt (alltså ligga
överst) och de med
bokstaven B på ska vara på
skelettets baksida (alltså
underst). Nu har du ett skelett.

slår du en knut med den lodräta
tråden. Så att tråden blir som ett
kors. Gör samma sak med benen
på kroppen.

6. Gör ett litet hål i varje symbol
med hjälp av en sax. Trä genom
påsklämman och vinkla benen
på klämman utåt, så att delarna
fäster i varandra. Gör detta för
alla nio fästpunkter.

11. Häng upp ditt skelett och dra
i snöret. Oj vad det sprattlar!

7.

Vänd skelettet så att du har
baksidan mot dig. Fäst en tråd i
påsklämman som håller huvudet
på plats med kroppen. Låt den
gå lodrätt nedåt på baksidan och
hänga mellan sprattelskelettets
ben.

8.

Nu ska du fästa trådar för att
få till ett sprattel. Låt skelettets
armar och ben hänga nedåt.

9.

Knyt en bit tråd mellan
armarna på kroppen. (Knyt
inte i påsklämman utan i själva
armen.) Tråden ska gå vågrät
och vara ganska spänd. Ungefär
i mitten av den vågräta tråden,

10. Fäst ett snöre längst upp på

skelettets huvud.

LYCKA TILL!
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