Snit som Emil fra Lønneberg
Aktivitet nummer 21, november 2004

Emil fra Lønneberg endte tit i værkstedet
med sin snittekniv, når han havde lavet
ulykker. Hans mor holdt regnskab med de
mange træmænd, Emil fik snittet. Men man
behøver ikke at lave ballade for at få lov til
at snitte figurer i træ.

huller til dem med et bor (eller brug et lille
søm). Kom lim i hullerne og brug et søm
eller andet til at skubbe ørerne ind i
hullerne.

Inden I begynder, er det vigtigt, I kender
sikkerhedsreglerne.
Sikkerhedsregler
• Sid altid ned, når du snitter
• Hold afstand til andre
• Skær altid bort fra dig selv
• Ikke peg eller vift med en kniv i hånden
• Kniven skal anbringes i skeden, når den
ikke bruges.
• Vend bladet mod dig selv, når du rækker
kniven til en anden.
• Til de voksne: Lad ikke små børn sidde
og snitte uden voksentilsyn.
• Sørg for at have plastre ved hånden.
Det er rigtig hyggeligt at sidde sammen og
snitte og småsludre og efterhånden opdage,
hvilken figur, der dukker ud af træet. Andre
gange er det sjovt at have en plan med
snitningen. Her kommer nogle
ideer fra Frank Egholms – "Børnenes
snittebog".
Snit en mus eller en hel musefamilie
Emil snittede træfigurer. I kan gøre som
Emil og starte med at snitte en mus eller en
hel musefamilie. Musen er nemlig en nem og
god begynderopgave.
I skal bruge:
Frisk gren, 6-10 cm
lang, 2,5-3 cm tyk,
linolie, lidt tyndt
læder til ører og
hale, håndbor (eller
et tyndt søm eller
lignende) til at lave
huller, trælim.
Fjern barken og snit figuren spids, så
snuden peger nedad. Grenstykket kan
eventuelt være savet skråt for at gøre det
lidt lettere. Snit undersiden plan, så musen
står fast. Snit overfladen, så den får form
som en mus. Giv musen olie. Klip tynde
strimler af læderrester til ører og hale. Bor

Giv naturglæden videre…
www.dn.dk/familie – www.vildfred.dk

Snit jeres eget ringspil
Det er også en god begynderopgave, og
samtidig sjovt, når I kan spille med
ringspillet i haven bagefter.
I skal bruge:
5 friske grenstykker 30-35 cm lange, 2-3 cm
tykke, 3 bøjelige grene, for eksempel pil, ca.
1 meter lange
Afrund grenene i den ene ende, afbark 1015 cm og tilspids dem i den anden ende. Der
kan gøres mere ud af dekorationen ved at
snitte figurer på toppen af pindene. Snit
ringe eller hakker i barken med 2-2,5 cm’s
afstand i den afrundede ende: snit to grene
med to ringe, to grene med tre ringe og en
gren med fem ringe.
Sno tre ringe af pilegrenene med en
diameter på ca. 15 cm. Og så kan I gå i
gang. Skub eller slå pindene ned i
græsplænen. Pinden med fem ringe skal
være i midten, de andre i en firkant uden
om. Deltagerne kaster på skift pileringene
over pindene, tre forsøg til hver. Pinde med
to ringe giver 20 point, med tre 30 point og
den i midten 50 point.
NB: Klude med linolie kan selvantænde.
Brænd dem efter brug eller put dem i en
tætsluttende metal- eller glasbeholder.

