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Det er sjovt at lege svæveflyvning 
med en frisbee, men for at du kan 
få din frisbee til at svæve højt og 
langt, uden at den straks falder 
ned, skal den ud over stof have 
ekstra vægt. Du skal se i materiale-
oversigten, hvad du får brug for.

Materialer
•  Jeg har brugt et stykke stof fra de 

cowboybukser, som jeg startede 
med at klippe itu i Kludemagasinet 
nr. 1/2021.

•  To små motiver fra et motivstof
• Et stykke stift karton 
•  Et stykke tov med tykkelse som en 

tørresnor, ca. 70 cm langt

Fremgangsmåde
Læg en tallerken på cowboybukserne 
som vist på foto 1. Min tallerken er 21 
cm i diameter.

Tegn med en hvid farveblyant rundt 
om tallerkenen.

Klip de to dele ud.

Tegn ligeledes en cirkel på et stykke kar-
ton, efterfølgende skal dit kartonstykke 
klippes 2 cm mindre, da det skal lægges 
ind imellem de to stykker stof.

Klip motivstofferne lidt større end du 
skal bruge, så du har noget at holde 
fast på, når du skal sy dem på cow-
boystoffet.

Læg de to stykker motivstoffer i mid-
ten på de to stykker cowboystoffer 
– se foto 2.

Zigzag dem på rundt om motivet og 
klip det overskydende motivstof væk.

Læg de to stykker stof vrang mod 
vrang og læg dit karton ind imellem.

Sy rundt om kartonet så tæt inde som 
du kan komme til.

Læg snoren ind imellem de to stykker 
stof, igen så tæt ind mod kartonet 
som muligt, og sy med zigzag sting 
rundt i kanten. Klip det overskydende 
stof eller trævler væk.

Nu er din frisbee ved at være færdig, 
og den kan også svæve, men kommer 
ikke særligt langt eller højt i luften. 
Så de yderste 2 cm med snoren skal 
bøjes nedad/indad og håndsys fast 
med løse sting, som vist på foto 3.

Jeg ønsker dig mange sjove stunder 
med dit ny legetøj.

Leg med frisbee Foto 1: Tegn og klip to cirkler ud af cowboystoffet.

Foto 2: Placer dit mønster/figur 
midt på cirklen.

Foto 3: De yderste 2 cm med snoren 
bøjes indad og sys fast i hånden med 
løse sting. Nu er frisbee’en flyveklar.
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