KAPITTUL 5 –AT TØVA SAMAN VIÐ BØRNUM OG UNGUM

Vit tøva eftir teknaðari fyrimynd
Tilfarslisti
• Vanlig tøviútgerð
• Pappír, blýantur, litblýantar, pinsett/
gaffil, vatnfastur pennur
• Tráður í ymsum litum
• Ull til botn og ull til mynd
• Spreydós
1. Tekna ein fýrakant á eitt pappír.
Inni í fýrkantinum teknar tú eina einfalda
mynd og leggur litir á. Myndin má ikki
fara heilt út til kantin, einar 2-3 cm frá.
2. Legg eitt stykki av bløðruplasti oman
yvir við sløttu síðuni uppeftir.
Tekna myndina av á plastið.
Hav vatnfastan penn.
3. Legg ein vættan, myrkan tráð niður á plastið
beint eftir strikunum. Tráðurin legnar seg betur,
tá ið hann er vátur.
Hav okkurt spískt, lítið amboð, gaffil ella pinsett,
til hjálpar fyri at fylgja strikunum neyvt.
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4. Klipp tráðin, tá ið ein strika endar.
5. Fyll myndina við ull eftir tekningini. Drag
hana vandaliga í smáar villar. Ullin skal
krossast so hvørt hon verður løgd á við
pinsett. Spreya eitt sindur av sápulúti á.
6. Vel ein hóskandi ullarlit til bak og legg
eini trý tunn løg, sum krossast, heilt
út til kantin á fýrakantinum.
7. Legg stores omaná, slett passaligt av heitum
tøvingarlúti á og trýst við hondini, so
vætan fer væl ígjøgnum, og luftin fer úr.

6

3
4
5

6

7
171
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Tøvingin

Vegleiðandi myndir

1. Tak storesið av og legg pappírsmyndina
og bløðruplastið til viks. Hav hondsápu
hjá tær. Hampa kantin og strúk inn
móti miðjuni og klappa myndina.
2. Legg storesið á aftur. Legg ein rullistokk
tætt fyri endan og rulla alt arbeiðið um
stokkin. Rulla leysliga eini 10 ferðir.
3. Rulla upp og kanna, um myndin er, sum
hon skal vera. Hevur okkurt førkað seg,
skumpar tú tað uppá pláss við gafli.
4. Vend stykkinum og rulla aftur einar 10 ferðir.
5. Nú er klárt at rulla av álvara. Rulla mottuna
við innihaldi inn í eitt ráligt handklæði og
bint kanska band rundanum. Rulla einar
40 – 50 ferðir frá handliði upp móti alboga.
6. Rulla út, hampa kantar og koyr meira lút á.
Snara myndina 90 stig, rulla saman aftur og
rulla 50 ferðir. Ger hetta úr øllum fýra síðum.
7. Nú hanga mynd og bak saman.
Ein góður máti er at rulla nakrar ferðir
úr øllum síðum við berum stokki.
Ein mynd nýtist ikki at vera líka fast
tøvd sum eitt nú grýtulappar.
8. Skola væl. Koyr edikk í næstseinasta
vatn, hetta festir litir. Legg myndina á eitt
handklæði at torna við rættuni niðureftir.
Strúk fast við hondini, toga og hampa
kantarnar, til teir eru heilt beinir.
Legg toy oman á myndina.
9. Myndin kann pressast lættliga
á ranguni við ullarhita.
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Tær hava sjálvar teknað og tøvt myndirnar. Mannagongdin er tann sama, sum tann á s. 171.

Poula, 7 ár
Gylta, 10 ár
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