Lag en påsketrane
Påsketranen er inspirert av den ugandiske tranen
som dere ser i logoen til Speideraksjonen. Men
beverne/småspeiderne kan gjerne slippe fantasien
løs og lage egne varianter. Dette er både gøy og
utviklende for finmotorikken deres. Det beste er at
dere etterpå kan selge påsketranene til inntekt for
Speideraksjonen. Hva med å feste på en dobbeltsidig teip på undersiden og selge dem som morsomme figurer til dashbordet eller arbeidspulten?

1

Begynn med å tenne like mange telys som antall
traner dere lager. Til tranene trenger dere vattkuler
(1 stor, 1 liten og 2 mellomstore), piperensere...

3

Bruk en syl til å stikke hull i vattkulene og dra en
piperenser gjennom dem som på neste bilde.

2

...fargerike fjær og øyne i passende størrelse (gjerne den minste dere finner).

4

Allerede nå kan du sette på en fjærdusk på hodet.

5
Fest på den største vattkulen som kropp. Avslutt
med en liten knute på rompa. Lag et hull gjennom
bunnen av magen, og dra gjennom en annen piperenser til beina.

7
Dette blir grisete, så legg på duk. Mens malingen
tørker, finner dere fram øyne og passende fjær til
halen og vingene. Lag så og mal et lite nebb, enten
av vattrestene eller av papir.

9
Hvis dere ikke har gjort det ennå, brett opp det ene
beinet og føttene som på bildet.

6
Nå er det på tide å male tranen i den ønskede fargen.
Dette kan dere selvfølgelig gjøre aller først, men da må
dere vente til kulene er helt tørre før dere kan stikke
piperenserne gjennom dem.

8
Bruk gjerne limpistol beregnet på barn - med lav varme. Har dere ikke en slik en, bør en voksen ha kontroll
over limpistolen. Det er også mulig å bruke lim, men
det fungerer ikke like bra, spesielt på fjær.

10
Nå kan dere ta en velfortjent pause mens dere venter
på at stearinet i lysene er ferdig smelta.

11
Dette er den vanskeligste delen. Stikk foten ned i
stearinet, hele veien ned. Hold tranen rett til stearinet kjøler seg ned og stivner helt. Det kan hjelpe å
sette lysene i en skål med litt kaldt vann.

...ferdig!

12
Sett gjerne på en bit dobbeltsidig teip i bunnen, så
kan tranen brukes som dashbordpynt i bilen. Moro
for både store og små! Legg tranen i et påskeegg og...

