Klar til at lave dit eget monster?
I posen her er der ler og lidt redskaber.
Allerførst.., når du IKKE arbejder med leret, er det VIGTIGT, at du pakker det godt ind i plastik,
ellers bliver det hurtigt tørt!
Først skal du have en ide...hvordan skal dit monster se ud?
Du kan prøve at søge på JAMES DE ROSSO på Pinterest, der er nogle fede billeder, eller på
youtube ,her ligger nogle små videoer.
Når du har en ide, kan det være en god ide at tegne en skitse( tegning), eller mange, af dit
monster.

De kan se sådan ud :)
Her får du også lige lidt billeder af færdige monstre

Så er vi klar!
Allerførst skal du lave noget slikker. Det er en slags lerlim, som du skal bruge, når du skal sætte
øjne og tænder og hvad du nu nder på, fast på grundformen.
0.
Du tager lidt ler, laver det i små stykker, og putter det i lidt vand. Så rører du det, til det bliver
ligesom tynd mudder.
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1.
Tag en god håndfuld ler og lav det til en kugle.

2.
Så holder du kuglen i hånden og trykker et hul med din tommel nger, mens du drejer kuglen.
Samtidig trykker du udefra med de andre ngre, ikke for hårdt, men lige så hårdt, at du kan se
kuglen langsomt bliver til en skål.
Husk at blive ved med at dreje kuglen/ skålen rundt. Det tager lidt tid. Du kan se på billedet
herunder.
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3
Nu har du din grundform til dit monster. Nu skal du kigge på din tegning og se, hvor åbningen
skal være. Sæt formen ned og bank den forsigtig mod bordet, så den får en ad bund.

Nu kan du begynde at bygge dit monster!
4.
Vil du lave store øjne, så tril kugler, og lav pupillen med et redskab, en pind eller andet du synes
kan passe
Tænder kan formes i hånden, både rkanter, trekanter og kegler
hår og skæg laves af en masse pølser som du ruller tyndt ud
Nu må alle dele gerne tørre lidt, til det er lidt stabilt, så det ikke går ud af facon.
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5.
Når du skal sætte delene på monsteret, skal du ridse lidt på de ader, der skal sættes sammen.
Så smører du lidt slikker på begge ader, og trykker aderne mod hinanden, forsigtigt.
Du kan rokke og skrue lidt, til du mærker at delen sidder fast.

6.
Bagefter bruger du en lille våd svamp, til forsigtigt at tage overskydende slikker væk.
Så skriver/ ridser du dit navn i bunden, og så er dit monster færdigt og skal tørre.

Du kan a everer det i Plantagehuset, både før og efter tørring, så brænder vi det :)
God arbejdslyst!
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