
LAG ET STORT TROLLDYR AV FOTOKOPIER

DU TRENGER:
• Stort ark. Vi har brukt A1. Teip sammen flere ark hvis du vil lage noe veldig stort.
• Limstift
• Saks
• Kopipapir (A4)
• Kopimaskin eller printer med kopifunksjon. Nok svart blekk.

NB: Hvis du bruker printer: Sørg for å ha reserveblekkpatron klar! Det går mye mer blekk til
fotokopier enn tekstdokumenter

TIPS: Vi synes trolldyrene blir finest hvis de lages i svart-hvitt. Med farger kan det fort bli litt rotete.

FRAMGANGSMÅTE

Før du begynner: Du bestemmer selv hvor mye du vil involvere ungene i forberedelsene. Det er
sikkert gøy for dem å være med på mest mulig, men en voksen kan også lage alle
«puslespillbitene» på forhånd, hvis dere vil unngå kaos ved kopimaskinen. Eller ungene kan være
med og kopiere små hender og føtter. 

Vi tenker at det uansett er mest morsomt om fjesene til
trolldyrene lages av noen voksne i barnehagen. Det er jo litt gøy å lage trolldyr av de voksne!



1: Hoder
Klem ansiktet mot glassplata og trykk på svart-
hvittkopi. Det er best å få noen av de voksne i 
barnehagen til å gjøre dette. Lag flere
morsomme fjes og klipp dem ut.

OBS: Pass på å lukke øynene så du ikke
blir blendet av skarpt lys! 

2: Ører, hender og føtter
Ta fotokopier av ører, føtter og hender. Klipp ut.

3: Kropp
Vi har brukt noe pelsaktig til kroppen. Prøv deg fram! Alt med litt struktur og mønster kan brukes.
Bare legg det på kopimaskinen og kopier. 

Du trenger ca. 4-6 kopier for å ha nok til en litt stor kroppsfasong. 

Hvis du klipper bitene litt runde eller humpete i kanten så unngår du veldig rette kanter.

4: Armer og bein, hår og haler etc.
Klippes til av samme slags kopier som kroppen. Dette gjør du underveis, når du ser hva som
trengs.

Øyne: Hvite papirsirkler med pålimt svart pupill fungerer fint.



5: Bruk bitene til å lage store trolldyr! 
Lek dere fram med kroppsfasong og hoder, armer og bein.

TIPS: Det kan være lurt å komponere trolldyret uten å lime først.

Når dere har bestemt hvordan det skal se ut, er det på tide å lime fast en og en bit der den skal 
være. 

Hvis du lager en forsiktig strek med blyant langs kanten før du løfter vekk en bit for å ta på lim, blir 
det lettere å huske nøyaktig hvor den skulle være.



Eksempel på trolldyr. 
Arkstørrelse A1 (ca. 58x84 cm). Kroppen er kopi-
er av en mikrofonpels (vindbeskytter), litt tilklip-
pet i formen, for å unngå rette kanter

Eksempel på trolldyr. Arkstørrelse 2 stk A1
teipet sammen (ca. 116x84 cm). Øynene på
hodet til høyre er hvite papirbiter med pålimt
pupill.


