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Du skal bruge:  

- Ler 

- Skål med vand 

- Blyant eller smørekniv 

- Kagerulle 

- Skål og bagepapir eller karton, saks og lim. 

- Små grene og tørret græs (halm/hø) 

- Pensel og sort maling 

 

 

Sådan gør du: 

1. Ælt leret, så det blødgøres. Brug kagerullen 

til at rulle lerklumpen lang og flad. Bredden 

bestemmer du selv – den afgør højden på 

huset. Længden afgør husets omkreds. En 

passende størrelse er L: 40 cm og H: 10 cm. 

Tykkelsen skal være ca. 1,5-2 cm. Bliver det 

for stort eller for tyndt, kan huset nemt 

falde  

sammen. Form kanten nederst, så den  

bliver lige og flad, sådan at hyttens  

vægge kan stå op senere.  

 

2. Saml enderne af hytten. Dup fingrene med 

vand. Enderne af ler skal æltes forsigtigt, så 

de hænger helt sammen. Form huset 

forsigtigt når det er samlet, så det står 

rundt og solidt.  

 

3. Stil hytten til tørre.  
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4. Lav et tag af ler til hytten 

Find en skål, der passer til din hytte i 

størrelsen – den skal være en anelse 

bredere end hytten.  

Rul leret ud med kagerullen. Placer 

bagepapir over skålen, og lig derefter det 

flade stykke ler hen over skål og bagepapir. 

Form det efter skålen med hænderne og 

lidt vand.  

Tykkelsen skal være cirka 0,5-1 cm.  

Skær det overskydende ler væk.  

Lad taget tørre hen over skålen. 

 

• Eller lav et tag i karton 

Brug skålen til at tegne et omrids på 

kartonet. Klip cirklen ud. Find midten af din 

papcirkel ved at bøje den to gange, så det 

bliver en lille trekant. Fold den ud, og klip 

efter den ene streg ind til midten. Fold 

enderne ind over hinanden, og lim dem 

sammen langs kanten. Så har du et 

tragtformet tag.  

 

 

 

5. Når huset er tørt, skal taget dækkes med 

tørret græs eller strå. Lim tørret græs fast 

på taget, så stråene går fra hyttens øverste 

punkt og nedad. – som på billedet her.  

 

6. Mal til sidst huset i en mørkegrå/sort farve.  


