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Du skal bruge:
• 1 stk. 4 mm træpind, 43 cm lang
• 1 stk. 3 mm glasfiberpind, fleksibel, 51 cm
lang (spørg på genbrugspladsen)
• Plastik fra en sort affaldssæk
• Ca. 20 cm. snor, nylon eller bomuld
• Stærk tape, saks eller kniv
Klip et stykke firkantet plastik ud af den sorte
affaldssæk. Det skal være 45 cm. i diagonal
mellem to modsatte hjørner og 53 cm. i diagonal mellem de to andre modsatte hjørner.

1.	

Anbring træpinden fra hjørne til hjørne
(diagonalen på 45 cm.) og gør den fast
med tape. Det er dragens rygrad.

2.	
3.	

Anbring glasfiberpinden fra hjørne til
hjørne (diagonalen på 53 cm.).
Dragen vendes og der laves to små
huller. Ét hvor pindene skærer hinanden og ét ca. 3 cm fra dragens bund.
Ca. 1 m. snor afklippes, føres igennem
hullerne og fastgøres til dragens rygrad. Bind en løkke på snoren og bind
en lang flyveline fast i løkken.

Læs mere i »Den store dragebog«
af Sarah Kent på forlaget Klematis.

Som afslutning og pynt kan der tilføjes strimler af plast eller lignende. Hvis der er stærk
vind, vil dette gøre dragen mere stabil.

Byggeklodser af affald
Indsaml brugte mælkekartoner. Skyl dem
grundigt og lad dem tørre. Du har nu en
mængde byggeklodser. Lim klodserne sammen med hvid papirlim. Byg fx et legehus,
en stor labyrint eller en ridderborg. Hvis I
ikke har plads indendørs, kan bygningerne
godt holde til at stå ude i et stykke tid.
Husk, at når bygningerne skal kasseres, kan
de ikke bruges til genbrugspapir, da mælkekartonerne er beklædt med plastikfilm. De
skal til forbrænding.
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