
Man kan lave legetøj af mange forskellige slags skrald – plastik, karton, træ, metal… 

Her har vi lavet en bil af en plastikflaske. Plastik kan dog være svært at arbejde med, og I kan også 

sagtens lave en bil ud af en papkasse. Hjulene afhænger også af, hvad I har. Det kan dog 

anbefales at finde noget mere solidt end pap – for eksempel et låg fra et glas.   

 

- Skrald: For eksempel papkasser, 

mælkekartoner, flasker, runde låg osv.  

- Nogle pinde 

- Tusch eller maling/pensler 

- Saks 

- Ståltråd 

- Perler, der passer til pindenes tykkelse 

- Noget rundt, der skal være dæk 

- Noget spidst (søm/blyant)  

 

 

1. Markér 4 steder på flasken, parvist over for 

hinanden. Der skal kunne komme en pind 

igennem. Hullerne må ikke være for store. 

Der skal være plads, så pinden kan bevæge 

sig rundt.  

 

 

 

 

 

 

2. Pindene her er fra nogle gamle 

fødselsdagsflag, der er klippet over.  

Pindene trækkes igennem de to sæt huller.  

 

Vil du have vogn på din bil, gør du det 

samme med den.  

 

 

 

 



3. Lav dine hjul. Brug hård pap eller noget 

andet rundt. Det skal kunne bære din bil, 

og være solidt.  

 

Lav et hul i midten af hjulet. Brug den 

spidse genstand (for eksempel et søm). 

Sørg for, at hullet er stort nok til, at 

hjulene kan køre rund om pinden.  

 

 

 

 

4. Sæt hjulene på dine pinde, og fastgør 

dem med perler i enden af pinden. 

Perlerne limes fast. Hjulene skal ikke 

have lim, da de skal kunne køre rundt. 

 

Afstanden til bilen må ikke være for løs. 

Hjulene skal kunne køre rundt, uden at 

bilen falder sammen – prøv dig frem.  

 

 

 

 

5. Hvis du har lavet vogn til din bil, så husk 

anhængertrækket.  

 

Det kan være en perle, der limes på bilen. 

og noget ståltråd eller snor, der sættes 

fast på vognen. Så kan vognen tages af 

og på.  

 

 

 

 

 

6. Nu kan du male lygter og blinklys eller 

lime perler på, der kan være lygter.  

 

Kun fantasien sætter grænser!  


