
Her får du en nem og overskuelig vejledning til pakkens indhold. Der er foreslået ideer til, 
hvordan tingene kan bruges - men det er kun forslag, og du skal bruge det på den måde der 
giver mening for dig! De ting du skal bruge for at færdiggøre tingene, er ofte noget man 
allerede har i hjemmet, og ellers kan det findes i de fleste butikker/dagligvarebutikker 
 
Der skal bruges: 

- Hæftemaskine (anbefales) og ellers tape 
- saks 
- karton (hvis man har) og ellers almindeligt papir 

 
Navneskilte:  
Den stiplede linje markerer hvor kortede bøjes, og dermed står selv. Til sidst skrives navn på 
linjen.  
 
Vimpelflag:  
Vimpel flagene klippes ud. Herefter laves der huller i de sorte cirkler, og der føres en snor 
igennem hullerne. Flagene sættes på snoren efter hinanden. Der kan printes ud, alt 
afhængig af, hvor mange flag man synes der skal hænges op.  
 
Guirlander: 
Guirlanderne klippes ud, og hæftes sammen. Der kan printes flere ud, i forhold til at 
guirlanden bliver så lang, som man ønsker den.  
 
Mærkater til glas/krus: 
Mærkaterne klippes ud. Det skraverede felt hæftes/limes/tapes sammen med den anden 
ende rundt om glasset. Her kan man også printe ud alt efter behov og antal af gæster.  
 
Mærkater til slikposer: 
Mærkater bruges til slikposerne. De kan evt. gemmes i en kiste/kasse eller graves ned et 
sted. Det er nemmest at klipse mærkaterne fast på slikposerne.  
 
Dækkeserviet: 
Dækkeservietterne er en sjov ide til lidt let underholdning, hvis der er brug for lidt ro. Der 
printes antal dækkeservietter ud til det antal gæster der er. De lægges bare som helt 
almindelig dækkeservietter, og så stilles farveblyanter/tusser ud på bordet. Så kan man gå 
lidt til og fra, som det passer. 
 
Invitation: 
Invitationen er lige til at gå til. Den skal printes ud, og så udfyldes de tomme felter med de 
informationer der skal med. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Aktivitet i form af tegn de forskellige kropsdele 
Aktiviteten går ud på, at man folder papiret der hvor linjer går tværs over. Man folder det 
ligesom man vil folde en vifte. Det går ud på, at man sender papiret rundt blandt gæsterne. 
Her skal gæsterne så skiftevis tegne én af delene på kroppen, dog i forlængelse af 
hinanden. Den første gæst tegner hatten og folder papiret og giver det videre til næste 
mand, som så skal tegne hovedet, og folder det og giver papiret videre osv. osv. Sådan 
fortsætter man indtil fødderne er tegnet, og så folder man papiret ud, og ser hvordan 
“personen” man har tegnet ser ud som helhed. Det er ikke meningen, at man skal se det de 
andre har tegnet før til sidst. Man må kun se det stykke papir, hvorpå man selv skal tegne. 
Man kan med fordel have flere tegninger i gang på samme tid. Stregerne er som 
udgangspunkt dem man skal gå efter. Altså hvor hovedet starter, og hvor halsen skal slutte 
osv.  
Et eksempel på, hvordan det kommer til at se ud er her: 

 
God fornøjelse! 


