
Sno-dig - bogstaver                                                                     

”Klippevejledning” 
·  Klip sno-dig - bogstaver efter de striblede linier, så du ialt har 6 sno dig med 
 dertilhørende bagsider.
·  Lim forside og bagside sammen (siderne har numre - forside nr. 1 limes med bagside nr. 

1 osv.).
· Bortklip de små trekanter/hakker, der er markeret med stiplede linjer i siderne. 
·  Du kan evt. laminer sno-dig, så de bliver mere holdbare. Efter lamineringen bortklippes  

de små trekanter igen.
· I toppen findes en markeret cirkel – skær eller klip hul i cirklen.
· Fastbind snor i hullet. (Den skal være meget lang, en fast bomuldssnor er optimal).

Vejledning til ”Sno dig - bogstaver”
Hvor mange deltagere skal vi være?
· 1 person eller 2 personer som hjælper hinanden

Hvordan gør vi?
·  Tag fat i snoren, og placer den i det første hak i venstre side ud for den første illustra-

tion. Kig på illustrationen, og find i højre side det bogstav som illustrationen begynder 
med. 

·  Træk snoren hen over forsiden til hakket, ud for bogstavet der matcher. Snoren vikles 
videre på bagsiden og op til næste illustration i venstre side. 

· Sådan fortsætter du, indtil du har snoet færdigt. 
·  På bagsiden kan du selv se, om du har løst opgaven korrekt – snoren skal ligge oven i 

de sorte streger.

Hvad gør vi når vi er færdige?
· Lægger materialet tilbage, sådan som I fandt det.

”Sno-dig - bogstaver” er en del af materialet: ”Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop” 
udviklet af Helle Fisker i samarbejde med Abcleg.

Jeg lærer bogstaver 
med hænderne
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