
Monstermasker!
Hur gör jag?

Klipp ut masken
Färglägg den hur du vill
Gör hål i markeringarna på sidorna
Knyt fast snören i hålen
Ta på dig masken och se läskig ut!

1.
2.
3.
4.
5.

tips för att göra 
den lite mer 

personlig!
Klipp ut delar 

från en
äggkartong 

och gör en näsa!

Klipp ut horn från
en kartong-

förpackning och
klistra fast!

Gör en
jättestor

mask som
är större

än ditt
ansikte!
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Enkel mask att
färglägga 

- Skriv ut mallarna och använd dem som mall på en bit kartong. Du kan
även skriva ut mallarna direkt på lite tjockare papper.

- Klipp ut och gör hål i markeringarna på sidan
- Färglägg precis så som du vill!

- Knyt fast ett band eller resår i hålen
 

Du behöver:
- Kartong eller tjockare skrivarpapper

- Band, snöre eller resår
- Färgpennor

www.KRAFThantverk.se
@KRAFThantverk



Äggkartongmask
Du behöver:

- Tom äggkartong 
- Snöre, band eller resår

- Färgpennor
- Sax

Gör såhär:
- Klipp ut en bit av äggkartongen
som du tycker blir en bra mask

- Klipp ut hål för ögonen.
- Färglägg, gärna läskigt

- Klipp ut hål på sidorna och knyt
fast snöret.

- Ta på dig den!
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STOR mask

Detta behöver du:
- Kartong

- Annat valfritt skräp
- Färgpennor eller färg

- Lim och/eller tejp
- Sax

- En pinne av nåt slag

Gör såhär:
- Klipp ut former (tänk stort)

- Bestäm hur de ska sitta
ihop. Tänk på att näsan lätt

kan vara i vägen.
- Färglägg bitarna

- Limma eller tejpa ihop
bitarna

- Tejpa eller limma fast
pinnen på baksidan så att du
kan hålla upp masken med

den.
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Hur du kan använda materialet

Enkla masker som skrivs ut:
De här maskerna kan användas som koncentrationsaktivitet under
sommarboksträffarna. Många barn tar in information bättre medan de gör
någonting. Att färglägga kan tillgängliggöra träffarna för fler barn. För att
undvika för mycket frågor under bokpraten kan maskerna ha fastknutna
band redan innan träffen samt att endast ha pennor. Få val skapar
tydlighet! 

Stora masker
De här maskerna har nästan inga ramar eller regler; Det går att bygga ihop
enorma masker! De kan användas som inspiration för att tänka kring
berättande. Kanske kan ni ha en skaparverkstad som avslutas med
berättande eller så kan du som bibliotikarie använda masken för att väcka
nyfikenhet och locka till samtal under sommarboksträffarna!

I skuggan av masken
Vem finns bakom masken?
Gör masken dig osynlig eller att du syns mer av
den?
Vad berättar masken om dig?


