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Drageflyvning har været kendt i mere end
5.000 år i Kina. De kinesiske drager er
malet i flotte farver. Der er malet øjne på,
og tit er de dekoreret med komplicerede
mønstre.

3. Lav et lille rundt hul bag hver tændstik.
Klip et stykke styre-snor på tre gange
dragens højde. Bind én ende fast i hvert hul.
Sæt trækringen fast præcis midt på snoren.

I Danmark sætter vi ofte drager op om
efteråret. Her er der god vind, og mulighed
for at blive blæst igennem ude i naturen.
Tag en tur ud på en strand eller en mark
med åbne vidder og stabil vind, så dragen
kan flyve frit og ikke bliver viklet ind i træer
og buske.
Byg en drage - I skal bruge
Tyndt plastik (for eksempel
indkøbsposer) eller stærkt papir.
2 rundstokke på 90 cm (ca. 8 mm
tykke)
En let træk-ring, som for eksempel kan
være en lille nøglering.
Stærk tape
Tændstikker
Tynd snor, eksempelvis nylon fiskeline
(0,6 – 1,0 mm tyk)
Træ til vindsel
Hale af farvet papir eller avispapir
1. Få en voksen til at lave en skabelon.
Skær et stykke plastik eller papir til dragen

4. Lav et vindsel af et stykke krydsfiner eller
lignende. Vind 40-50 meter træk-snor op på
vindslet, og bind snoren godt fast til trækringen.

Når I har lavet en flot lang hale til dragen,
er I klar til den første flyvetur. Hvis I har en
papirdrage, kan I male den i flotte
efterårsfarver.
Gode flyvetips
I skal være to. Én holder dragen, og én
holder snoren.
Hold 4 til 8 meters afstand.
Løb op imod vinden.

2. Sæt pindene godt fast med tape.
Forstærk de to hjørner med tape og
tændstikker

Når dragen er på vej i luften, slipper den,
der holder dragen, og den anden giver
efterhånden mere line.
Tag reparationsmateriale med ud: saks,
tape og snor.
Flyver dragen ustabilt, skal den måske have
bundet nogle avisstrimler på halen. I kan
også prøve at flytte træk-ringen lidt, hvis
dragen flyver skævt.

Giv naturglæden videre…
Bliv familiemedlem i Danmarks Naturfredningsforening
www.dn.dk/familie

