
DYR AF SKOLEMÆLK

SAVANNEN
LØVE

Materialer
• 3 mælkekartoner (skolemælk)
• Gult, orange, hvidt og rødt karton
• Sort hvid og orange poscatush eller 

maling
• Saks 
• Gul piberenser
• Limpistol og limstænger

Sådan gør du:

Krop
1. Beklæd den ene mælkekarton med gult 
karton ved at lime det hele vejen rundt om 
mælkekartonen med limpistol.

Hoved
2. Klip tuden og lidt rundt om tuden af den næste mælkekarton til det inderste af løvens manke. 
Klip hakker ind. Mal manken orange. Klip en stor cirkel i orange karton (ca. 15 cm i diameter). 
Klip også en lille cirkel med samme diameter som tuden i rødt karton. Lim den røde cirkel på i 
midten af den større orange cirkel. Klip hakker ind hele vejen rundt i det orange karton. Lim den 
inderste manke på den yderste.

3. Lav en cylinder af gult karton som passer med tudens diameter (den skal være en lille smule 
bredere) og som er ca. 10 cm lang. Lim den på manken rundt om tuden.

4. Nu skal du lave tænderne. Du klipper tuden af den tredje karton. Klip skarpe tænder af hvidt 
karton og lim dem ind i den tredje tud. Lim tandsættet ind i den gule cylinder.

5. Tegn øjne og snude på løvens hoved

6. Lim løvens hoved på mælkekartonen beklædt med gult karton, så det sidder skråt ind på 
tuden af mælkekartonen beklædt med gult karton. Dæk evt. det tud, der stikker ud på ryggen af 
løven til med gult karton.



Ben
7. Klip forben og bagben til løven ud af gult karton og lim det på.

Hale
8. Lav halen af en piberenser. Klip dusken på halen i orange 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 løven.


