
 

 

Fremstil	 sværd,	 skjolde	 og	 ridderkofte 
Riddersværd  

Materialer 
Liggeunderlag, papir, blyant, saks, grå gaffatape, farvet gaffatape, blomsterpinde.  

Sådan gør du  
• Fold et stykke papir og tegn et sværd og klip det ud. Ret det til og overfør skabelonen til liggeunderlaget 
og klip to sværd ud.  
• Forstærk sværdet med en blomsterpind. Læg blomsterpinden midt på sværdet ca. 1 cm fra sværdets spids 
og sæt et par stykker tape på.  Læg det andet sværd ovenpå og vikl gråt gaffatape om knivsbladet.  
• Vikl farvet gaffatape om skaftet. 

Ridderskjold  

Materialer  
Kraftig bølgepap, blyant, stanniol, limstift, farvet karton, gaffatape.  

Sådan gør du 

• Klip et stykke pap ud på 35x45 cm. Tegn midterlinjerne og tegn spidsen op.  
• Klip skjoldet ud og brug det som skabelon til de andre skjolde.  
• Klip skjolde ud i bølgepap.  
• Put limstift på skjoldets forside og læg stanniol på. Glat det forsigtigt ud.  
• Vend skjoldet og klip stanniolet til ca. 2 cm fra kanten.  
• Put limstift langs kanten af skjoldets bagside og buk stanniolet om og tryk det fast.  
• Klip to strimler ud i bølgepap, 2 cm brede og ca. 30 cm lange.  
• Buk dem om i hver ende ca. 3 cm inde og lim dem fast på bagsiden af skjoldet, ved at ombukke 

dem og forstærke med gaffatape. Sørg for, at der er plads til at stikke en arm ind i håndtaget.  
• Klip skjoldformen ud i farvet karton. Klip kartonet ud i strimler og firkanter og lim dem fast som 

pynt på skjoldets forside. 

 Ridderkofte - klæde 

Materiale 

Stof, tæppe eller lagen og et stykke reb eller snor. 

Sådan gør du 

• Mål børnene fra skulderen og ned midt på låret. Mål over skulderen. Så ser I på det enkelte barn, 
hvor bred og lang, koften skal være. Klip et hul i midten på skulderstykket, og træk det over barnet. 
Bind et reb eller snor om koften på barnets mave. 

• Børnene kan male på koften med tekstilmaling. Find ideer til, hvad de kan male fra ridderbøger, 
smartboard, computer eller iPad, måske nogle børn har brug for hjælp til at tegne op. 

Alle materialer kan købes: www.cchobby.dk  

http://www.cchobby.dk/

