
FASTELAVN
LÆR AT TEGNE DENNE LÆKRE OG SØDE 

FASTELAVNSBOLLE, SAMT EN FASTELAVNSKAT
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MATERIALER
FIND FØLGENDE FREM TIL DINE TEGNERIER

Papir
Blyanter - gerne 3 forskellige hårheder; 2H, HB og 3B
Viskelæder
Saks 
Lim
Farveblynater, tuscher eller lign.



© tidtilattegne.dk · Materialet er kun til privat brug og må ikke udgives eller 
videresælges · For yderligereinfo: mail; helle@tidtilattegne.dk 

OPVARMNING
TEGN SNOLDER!

Små hyggelige motiver som varmer din hånd op og giver 
smil på læben, måske du også bliver lidt lækkersulten.

Hvad er dit yndlingssnolder?
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FASTELAVNSBOLLE
CUTE OG USPISELIG

En skøn fastelavnsbolle med kawaii inspireret ansigt, lige 
til at sætte tænderne i, eller kan man overhovede få sig 

selv til dig?

1) Brug din hårdeste blyant (Den hvor der 
står H på) Tegn de første hjælpestreger; 
en oval, men en ”bund” visk gerne dem 
ud, men så du stadig kan se stregerne.

4) Tegn endnu et lag fyld under 
snirklerne fra trin 3. 

2) Brug din mellemeste blyant (HB) og 
tegn ”overbollen”. Lad blyanten følge 

den øverste hjælpestreg og tegn en bue 
nedenunder.

5) Tegn bunden af bollen, brug dine 
hjælpestreger. Tegn glasur på bollen og 
husk at give god plads til øjne og pynt 

som du skal tegne i næste trin

Håber du har tegnet en sød 
fastelavnsbolle og har lyst til at dele den 
med mig. Send den via de sociale medier 

eller pr. mail: hej@tidtilattegne.dk

3) Tegn fyldet i fastelavnsbollen, med 
bløde snirkler og spiraler langs kanten på 

overbollen. 

6) Tegn detaljerne; øjne og mund, prikker 
som krymmel. Måske du synes der skal 

være højglas i glasuren og at den har 
dryppet lidt ned af siden. Jeg har også 

tegnet en ”klat” under fastelavnsbollen.
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FASTELAVNSKAT
DEN SØDESTE FASTELAVNSKAT

– man ikke nænner at lukke ind i en tønde. 

1) Brug din hårdeste blyant (Den hvor der 
står H på) Tegn de første hjælpestreger; 
en oval der ender i spidser på siden af 

hovedet. Tegn en vandret streg i gennem 
denne oval og en lang lodret streg.

4) Tegn de søde lukkede øjne og
knurrehår på hver side af ansigtet.

På siden af ansigtet tegnes ligeldes små 
takker, som er pelsen på kattens ansigt. 

2) Tegn maven under ovalen, og 
derfra 2 streger ned som er forpoterne. 
Tegn 2 trekanter bag ved som markerer 

hvor bagben er.

5) Tegn de små poter på benene og visk 
hjælpestregerne ud.

3) Tegn ører, snude og en lille mund, 
samt halen. 

6) Farvelæg din tegning.

Håber du har tegnet en sød 
kat og har lyst til at dele den med mig. 

Send den via de sociale medier eller pr. 
mail: hej@tidtilattegne.dk
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FASTELAVNSPYNT
KLIP EN FASTELAVNSKAT 

– en sød kat med hale

LIM

LIM

MATERIALER
Din tegning fra forrig side 
Karton 
Saks 
Blyant 
Lim

1)  Klip din kat fra forrig side ud, eller brug denne skabelon til at klippe 
katten ud. Klip også spiralen ud i matchen farve karton.

2) Farvelæg evt. – husk bagsiden på både kat og hale 
3) Lim halen bag på katten 


