Sådan laver du din første kæphest
Det behøver ikke være kompliceret eller dyrt, at lave sin egen
kæphest. Alt du behøver er en strømpe og en pind – så er du
allerede halvt i mål.
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Det skal du bruge
En stor strømpe eller en stofrest
En kæp/pind, fx en du finder i skoven
Fyld, evt. fra en gammel pude eller vatrester
Snor eller stof til hovedtøj og tøjler
Snor til at binde strømpen fast med
Lim/limpistol og/eller klipsemaskine
Knapper, filtdutter eller andet til øjne
Garn til manke og man, evt. garnrester
Saks
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Sådan gør du
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Put fyld i strømpen og før derefter kæppen halvvejs op i strømpen.
Bind nu snor rundt om kæppen og strømpen, så strømpen sidder
godt fast (her kan man evt. bruge klipsemaskine).
3) Tag et garnnøgle og saml garn frem og tilbage i hånd. Du kan også
føre garnet rundt om et aflangt stykke pap. Klip garnet op i den ene
ende.
4) Klips, lim eller sy garnet fast, så hesten får en fin manke og man.
5) Bind en snor eller lim et stykke stof rundt om hestens mule (hestens
hovedtøj).
6) Bind nu én lang snor fast i hver side af hovedtøjet, så du får tøjler.
7) Lim øjne på hestens hoved. Bruger du små filtdutter, kan du tegne
øjne med en tus.
8) Lim eller sy to knapper på hestens mule, så den får næsebor
9) Skal din kæphest have ører? Klip to trekanter ud af noget tykt stof og
lim, sy eller klips dem fast på hestens hoved.
10) Giv din kæphest et navn

Nu har du lavet din helt egen kæphest og er nu klar til en tur rundt på
galopbanen, gennem skoven, eller hvor end du og din kæphest vil ud på
eventyr.
Du bestemmer selv, hvornår din kæphest er færdig. Skal din hest have
prikker (ligesom Pippi Langstrømpes hest), flettet manken eller andet?
Det er kun fantasien, der sætter grænser
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