
DYR AF SKOLEMÆLK

SAVANNEN
ELEFANT

Materialer
• Mælkekarton (skolemælk)
• 7 grå låg fra skolemælk-mælkekartoner
• Gråt filt
• Gråt og sort karton
• Piberenser
• 4 køkkenelastikker
• Limpistol og limstænger
• Sten (gerne lidt flad og ca. 3 x 3 cm)
• Hvid poscatusch
• Saks

Sådan gør du:

Krop
1. Lim en sten fast i bunden af mælkekartonen. Det er for at elefanten får ligevægt og ikke 
vælter fremover med snablen.

2. Beklæd mælkekartonen med gråt karton ved at lime det på med limpistol. Sæt også karton 
henover stenen, der er limet fast i bunden af mælkekartonen. Klip overskydende karton af.

Snabel
3. Lav hul i midten af låget med en spids saks eller et søm på alle de syv grå låg. Krøl 
piberensen lidt sammen i den ene ende og træk de syv lå på. Klip piberensen til, så der ikke er 
for meget til overs. Krøl den anden ende af piberenseren sammen, så lågene ikke kan falde af 
piberenseren. Lav den ikke alt for stram, for hvis lågene kan bevæge sig lidt på piberenseren, 
kan snablen også dreje.

4. Lim snablen på kartonens tud.

• Ører og øjne
5. Klip ører af gråt pap og øjne af sort pap. Tegn en hvid prik i øjet med hvid poscatusch. Lim 
ører og øjne på elefanten.



Hale
6. Lav halen af et stykke filt. Klip dusken på halen i gråt karton ved at klippe et aflangt stykke og 
klippe hakker ind på tværs. Rul det om halen, så det ligner enden af en kost. Lim kartondusken 
fast på halen med limpistol. Lim halen fast på elefanten.

Ben
7. Lav elefantenben, ved at klippe fire firkanter (5x5 cm) af gråt hobbyfilt. Læg et stykke fyldevat 
i den ene firkant. Luk filten omkring fyldevattet med en elastik. Klip overskydende filt oven over 
elastikken af. Lav i alt fire af disse fødder på denne måde. Lim benene på elefanten.

NB: Du kan også lave elefantens ben af en stor perle, vinpropper eller hvad du nu har.


