
 

Byg en flot drage som Nidals. Den er lidt svær, så det er lettest, hvis du først ser videoen, og 

derefter følger denne guide.  

Du skal bruge:  

 3 træpinde. De skal være ca. 1 meter lange. Det er vigtigt at pindende er lige lange. Brug 

eventuelt bambuspinde 

 Stærk snor - eventuelt sejlgarn  

 Sytråd 

 2 store stykker plastik i 2 forskellige farver (eksempelvis fra 2 

store plastiksække der er klippet op) 

 Et lille tykt stykke karton eller en kæp som du kan binde 

styresnoren fast om 

Sådan gør du:  

1. Bind 2 af pindende sammen på midten.  

2. Bind den 3. pind fast til de 2.  

3. Spred pindende ud. 

 

4. Kør snoren rund om midten flere gange, så den holder formen. 

Bind til sidst en knude.  

 

 

5. Bind et nyt stykke snor fast yderst på en af pindende.  

6. Før snoren videre om enden af næste pind og forsæt hele 

vejen rundt. Tjek at der er lige langt mellem pindende.  Til sidst 

skal det se sådan ud: 

 

 

7. Nu skal der plastik på dragen. Plastikken placeres ovenpå 

dragen.  

8. Bind plastikken fast med sytråd på det yderste af hver pind. 

Plastikken skal strammes helt ud over dragens skelet.   

9. Klip plastikken til, så den passer i størrelsen. 

10. Placer det andet stykke plastik oven på det første stykke plastik. Bind det fast på samme 

måde som før.  

 



 

 

Bind sytråd fast på en af pindene. Kryds sytråden ind 

over dragen til hver anden pind, så du laver to trekanter, 

der ligger oven på hinanden. Sytråden skal forme en 

stjerne, som vist på tegningen. 

11. Klip stjernen ud langs sytråden. 

 

 

12. Fastgør strimler på tre af dragens sider.   

13. Sæt store stykker plastik på tre af siderne. Bind dem fast med sytråd.  

14. Rul sammen, klip hakker uden at klippe helt over og rum så strimlerne ud. 

15. I hjørnerne af det midterste stykke, hvor der sidder strimler, skal du sætter halen på. Bind 

snor fast i begge hjørner. Den ene snor skal være hele halens længde.  

16. Bind så de to stykker snor sammen. Bind strimlerne på halen fast ved at binde knuder.  

17. I hjørnerne modsat halen, skal du binde den snor fast, som du skal holde i. Det gør du ved 

at binde snor fast i begge hjørner. Bind desuden en snor fast til midten af de tre pinde.   

Bind de tre snore sammen. Den ene snor skal være meget lang.  

18. Nu skal du vikle den lange snor om en kæp eller et tykt stykke karton.  

19. Så er du klar til flyve med din drage. 

 

 


