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HÄR SKALL VI VISA HUR 
NI KAN GÖRA ETT 

”STAV-HUVUD” 
STEG FÖR STEG

Det är vi som gör det!

M I L J Ö K A R N E V A L



*Plastdunk

*Limpistol och limstav

*Lite fint tyg att göra remsor av.

* 2st flirtkulor

* 2st. tändstickor

* Stor spik

* En rundstav

*Färger ni tycker om och vit färg 

  att grunda med (typ väggfärg).

*Penslar

*Sax, brytarkniv och häftpistol

*Sandpapper

DET HÄR BEHÖVER NI:



Börja med att skölja ur dunken noga. 
Gör rent den på utsidan och ta bort alla 
etiketter. Sandpappra sen noga (det är för 
att färgen skall fästa på platsen).

Grundmåla dunken med en vanlig vit färg, 
det kan till exempel vara tak- eller väggfärg.



När den vita färgen har torkat ska ni 
skära bort dunkens botten. Här är det bra att 
använda en brytkniv. Ibland går det också 
bra att använda en sax, pröva er fram men 
var försiktiga.

Klart – botten är av.



Nu skall ni klippa flikar i dunken. Börja med 
att klippa en skåra i mitten på varje sida av 
dunken. När det är gjort så börjar ni klippa 
ut flikar i valfri bredd hela vägen runt om. 
Vi klippte våra flikar ungefär till mitten av 
dunken.
Är det en lite kraftigare dunk så kanske det 
inte går att klippa i den, använd då en bryt-
kniv, men var försiktiga, kniven glider lätt på 
platsen.

Klipp ungefär till mitten på dunken.



När ni klippt flikar runt om hela dunken, vik 
då ut dem genom att tycka med handen.
Ni behöver inte göra precis som vi har gjort 
här. Ni kan klippa flikar i massa olika bred-
der, eller klippa så att två av flikarna blir 
som öron. Använd er fantasi och hitta ert 
eget sätt.



Nu skall ni göra ett hål i dunken där rund- 
staven skall in. Börja med att göra en skåra 
med brytkniven (håll dunken stadigt när ni 
gör det här).

Tag sen saxen och klipp så att det blir ett 
litet KORS. Börja med att inte göra det så 
stort, pröva om staven går att pressa in i 
hålet...är det för litet gör det lite större.



Pressa in rundstaven i hålet, den skall gå 
hela vägen igenom dunken. 



Tag häftapparaten och häfta fast rundsta-
vens topp i dunken.

Så här!



Tag den stora spiken och gör hål där 
ögonen skall sitta.



Måla ögonen och låt dem torka. Ni kan an-
vända flirtkulor som vi har gjort här, men 
det finns mycket återbruksmaterial som ni 
kan göra ögon av. Korkar från plastdunkar 
eller gamla kapsyler till exempel.

Ni kan säkert hitta annat spännande att 
göra ögon av, använd er fantasi, vem 
säger att båda ögonen måste vara 
likadana.



Nu skall vi måla dunken. Börja med att måla 
där ögonen skall sitta. Det är viktigt att ni 
har grundmålat dunken noga för annars 
flagar färgen av – det händ oss, det blev 
inte så fint.

Fortsätt att måla hela dunken. Om ni 
målar med starka färger och färger som 
står i kontrast med varandra så syns 
dunken på långt håll i karnevalståget.



Har ni använt flirtkulor skall ni nu leta upp 
var hålet i kulan sitter.

Sätt lite lim med limpistolen där hålet är.
Ha tändstickorna i beredsakp nu.



Kläm snabbt in tändstickan i hålet (bruna 
sidan ska in i hålet), det är lite bråttom, 
limmet får inte hinna torka.

Båda ögonen klara!



Sätt lite lim här och stick snabbt ned ögonen 
i de förberedda ögonhålen.



Klipp långa remsor av tygen, i olika färger, glittrigt och 
glänsande om ni har. Det blir fint när ljuset reflekteras i 
remsorna.
Knyt fast remsorna under huvudet, sätt gärna några 
häftklamrar i remsorna så att de inte glider ned. Ni kan 
också knyta en remsa runt hela huvudet, det blir nästan 
som ett hårband.



Här har vi gjort tre olika huvuden som inspiration.
Måla gärna rundstavarna i fina färger också.

LYCKA TILL!



Det är vi som gör det!
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