
DE SURE GAMLE MÆND & DAMER 
Toiletrulle ansigts skulptur



Du skal bruge 

1. MASSER af 
 tomme TOILETRULLER 
 eller køkkenruller du kan dele

2. en skål med vand
3. farveblyant og tuscher

Det tager to dage, da de skal tørre 
inden de kan tegnes på. 



DAG 1

Først skal du dyppe toiletrullen i en 
skål vand, kun lige ned og op igen. 
Det er nok til at rullen kan formes. 

Men prøv dig frem, hvis du synes det 
er sjovt den er lidt mere våd og slap 
når du skal forme den. 



Du tager den våde rulle og  
- kniber sammen på midten lidt oppe 
på rullen så du laver en næseryg. 

- trykker lidt ned på begge sider øverst 
ved næsen for at lave plads til øjnene. 

- form øjenbryn.
- form en mund.
- form toppen af hovedet.



Man skal lige igang og fornemme 
hvordan toiletrullen er. 

Men når man først er kommet igang, 
har man lyst til at lave en masse sure 
hoveder. 



NU SKAL DE TØRRE TIL I MORGEN. 

Men du kan jo godt begynde at give 
dem sjove navne. 

Børge fipskæg 
Ulla Suresen 



DAG 2 

I dag skal du farve Børge og alle hans 
venner. 



TEGN 

Øjne - de behøver ikke at være helt 
runde, leg med formen og lad dem gå 
op under øjenbrynene. 

Næsen - kik på formen og brug farven 
til at danne de former du kan se, så der 
kommer næsebor, næseryg og brede 
på næsen. 



Munden - Tegn læber, skæg, tænder, 
tunge og hvad du ellers synes der 
passer til din sure gamle mænd og 
damer. 
Tegn også hår, øre, øjenbryn, rynker 
osv. 

Kik på de her eksempler og prøv nogle 
af dem. 

Rigtig god fornøjelse :)



Se om du kan gætte hvem der er 
Kim Blå tud - Blege Kurt - Trætte Ruth 
Ole MEGAsur -  Orla Prut -

Moderne Erna - Krølle Kjær, 
HOVSA Kaj - Vinni Sniksnak, Usynlig 
Bent - UHH det farligt Alice ;) 


