Du trenger: ark 80 gram A4 (vanlig skriverpapir) gjerne farget, lims;< og saks.
Tegning må skrives ut i størrelse 100% for at målene skal bli rik;ge.

1. Begynn med et A4 ark 80 g/m

2.

(vanlig skriverpapir), hviK eller farget.

HviK er kanskje bedre hvis du skal pynte ﬂyet med å tusje eller tegne på det?
BreK i to like deler nøyak;g sammen på langs. Bruk neglene (eller en skje) ned
mot bordet for å få en skarp breK. BreK over og bruk neglene igjen for en skarp
breK fra andre siden. Gjenta en breK ;l. Nå kan du leKere rive arket i to like store
deler. Mot et bord kan deKe også være leKere å få ;l. En halvdel er nok ;l et ﬂy!

2. Den ene delen av arket brukes ;l å lage en Snurre.
BreK innover 3 ganger i en bredde på ca.1,5cm hver.
1,5 cm

3. Lim breKen mot vingen, og trykk sammen. Slik blir
vingen limt i breKen på innsiden, seK fra siden:

Vingebre^ng med mål seK fra siden

1. breK

2. breK

3. breK

Front vinge
Limes kun her (lim brukes bare på breK-delen).

Flyretning

4. BreK opp tønneform og lim sammen hver ende

med 1 cm overlapp med breK-delen inn i hverandre.
Stryk hele breKen med ﬁngre sammen på hver side på
for å få en pen rund form!

Slik kan du klippe for å få 2 eller ﬂere
breKer som gjør at Snurre går rundt
av seg selv. Du må likevel kaste med
snurr! BreK ut eller inn i forskjellig
vinkel for å se hva som blir best.

Her er Snurre ferdig. Snurre må selvfølgelig snurres for å
ﬂy rik;g! En måte å få det ;l er å holde foran med tommel
og pekeﬁnger, med pekeﬁnger på innsiden.
Så kaster du (drar det forover) mens du snurrer Snurre og
deKe er neimen ikke så leK, men øvelse gjør mester!
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