
Udstilling af  

UPCYCLING VERDENSLEGETØJ 

 
Genbrugslegetøj & -instrumenter fra alle verdenshjørner  

– Minimum 75 unikke artefakter. 
 

 
 

Se foto af udstillingseffekter i efterfølgende bilag og se flere foto af Verdenslegetøj på linket: 

http://www.trash2toy.net/trash2toy-foto.html#fotoalbum 

 

Udstillingen præsenterer 75 forskellige måder at lave 

 dukker, køretøjer, køretøjer, trilleværk, instrumenter, bolde, 

snurretoppe, special effekts mm  

uden dyre og klimabelastende materialer. 
   

 

 

 

 

http://www.trash2toy.net/trash2toy-foto.html#fotoalbum


 Udstillingen består af tre lodrette glasmontre, samt 4 hængende uroer (med 

flyvere, helikoptere og godzilla-drage af blik & ståltråd, samt to svæve-drager 

af faldskærmslærred formet som hhv. ørn & to masters sejlskib) og den er 

inddelt under 3 hovedelementer:  

A. Originalt legetøj – bl.a. mange former for bevægelseslegetøj – som er fremstillet 

af børn især i Afrika, samt Asien og Amerika, samt enkelte kopier heraf.  

B. Hjemme-produceret (ikke industrielt) genbrugslegetøj – inspirerende ideer, 

design og innovativ genbrug – solgt på markeder i Afrika & Asien.  

C. Upcycling legetøj som fremstilles med danske børn i skoler, institutioner, på 

festivaler og markeder – Det er fhv. overkommelige eksempler på legetøj og 

instrumenter lavet af plastflasker- & bøtter, døde tuscher, ispinde, el-rør, 

cykelslange, kapsler oma. 

D. En fjerde del af samlingen, som består også af genbrugslegetøj solgt på 

markeder, udstilles som ophængte uroer eller anden sikker vis uden for 

glasskabe. 

 

KATALOG for UDSTILLING  

af UPCYCLING VERDENSLEGETØJ 

 

A: Legetøj & lydeffekter som laves af børn i Afrika, Asien & Amerika: 

 

 

Motorcykler & helikopter lavet af ståltråd, 
blik, cykelslange mm 

 

Biler & bus lavet af pap, ståltråd, 
plastbøtte & hjul af badesandaler 

 

Tre slags trilleværk – Bil med skubbestang, 
trillebånd og propel-trilleværk af plast-
bøtter, badesandaler, grene og hjuldæk 

 
Bolde, snurrebasser og andet motorisk 

bevægelseslegetøj af div materialer 

 
Sving-instrumenter, tændstikpistol, 
slynge & slangebøsse af gavebånd, 

træ, snor & cykelslange 

 



001A – Trillebånd  

 

Trillebånd med snoretræk som drivkraft, fæstnet på 
ring og håndtag. 

Kopi af udgave fra Zimbabwe & Tanzania.  

Trillebånd kan laves og anvendes på flere måder: 

 Som foto – af jernring fra bildæk;  af cykel-hjulfælg; 
af plast-vandrør;  hulahop-ringe &  hele bildæk 
anvendes også – før i tiden anvendes tøndebånd – 
heraf betegnelsen at trille tøndebånd.  

 

Trillebånd kan både drives frem ved at trække i en 
snor, slå med hånd eller pind, eller skubbes frem. 

Se foto i fuld opløsning - 001a.trillebaand.bildaek.jpg  
& 001a.trillebaand.bildaek.jpg  

002A – Trilleværk – ”trillepropel” 

 ”Trilleværk med propel” af hjul i vandret position og 
plastcylindere i lodret position, på ét stykke 
cykeleger fæstnet med cykelslange på en 
bambuspind.  
Cylinder og vingeflapper roterer, når pinden skubbes 
frem. 
Her er hjul lavet af badesandal, alle dele kan også 
laves af dåse eller plastbeholder. 

Original fra Tanzania. 
Det også beskrevet i ”Afrikansk legetøj som du selv 
kan bygge” af Høvring, Christensen & Nørgård, 
udgivet af Folkekirkens Nødhjælp 1990. Lignende 
effekt laves med lys og betegnes ”Lanterne”. 

Se foto i fuld opløsning 002a.trillevaerk.propel.jpg   
 

003A – Trilleværk,  Motorcykel med skubbestang 

 ”Motorcykel med skubbestang” er lavet af et stykke 
tagblik med hjul af badesandaler, monteret med 
cykeleger, cykelslange og dekoreret med kobbertråd, 
skumgummi, batteri, hætte fra en lighter og logo på 
papir fra cigaretpakker. 

Original fra Tanzania. 

Det laves i forskellige varianter og tilgængelige 
materialer, med og uden skrælleeffekt.  

Se foto i fuld opløsning 
003a.trillevaerk.motorcykel.jpg      
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004A – Trilleværk, Bil med skubbestang, styr & skrælle 

 Trilleværk – ”Bil med skubbestang”, dertil har dette styr & 
skrælle med resonansboks.  
Det er lavet af grene, cykelslange, ståltråd og en lille 
plastdunk. 
 
Original fra Tanzania 
 
 
 
Legetøjet laves af store drenge, som en slags ”manddomsprøve”, 
ofte med simple værktøjer (sten som hammer, cykeleger som bor, 
skarpslebet blik som kniv. Blik brækkes med håndkraft, efter af at en 
tæt linje af huller, lavet med et søm, har svækket blikket. 

 
 
 
 

Se foto i fuld opløsning 004a.trillevaerk.bil.jpg 

005A – Bil med træksnor af plastbeholder & badesandaler  

 

”Bil med træksnor” af plastbeholder & 
badesandaler med lommelygte glas. 

 

Original fra Tanzania 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 004a.bil.m.traeksnor.jpg 

006A – Bus af pap med træksnor 

    

”Bus af pap med træksnor” og med styretøj og hjul 
af ølkapsler.  

Bemærk at forlygter er markeret symbolsk med 
emballage fra lommelygte. 

Original fra Tanzania 

 

 

Se foto i fuld opløsning 006a.bus.pap.jpg 

007A – Bil af ståltråd med styretøj (lille) 

             

”Bil af ståltråd med styretøj (lille)”. 

Den er samlet og beviklet med kobbertråd, som 
ofte er skaffet fra elektromotor. 

 

Original fra Burkina Faso fremstillet af gadebørn. 

 

Se foto i fuld opløsning 007a.bil.af.staaltraad.jpg  
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008A – Helikopter af ståltråd (lille) 

 ”Helikopter af ståltråd (lille)” 

Den er samlet og beviklet med kobbertråd. 
Propellen kan ikke dreje, men er symbolsk. 

 

Original fra Burkina Faso fremstillet af gadebørn 

 

Se foto i fuld opløsning 
008a.helikopter.staaltraad.jpg  

009A – Motorcykel af blik, ståltråd & cykelkæde  

   

”Motorcykel af blik”, ståltråd & hjul af cykelkæde, 
beviklet med cykelslange. 

 

Original fra Burkina Faso fremstillet af gadebørn 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 009a.motorcykel.jpg 

010A – ”Hånd-yoyo” 

    

”Hånd-yoyo” af bambusrør & plastlåg, forsynet med snor på central 
akse. 

Skiven bringes i rotation ved at 
række rytmisk i snoren 

Original fra Tanzania 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 
010a.haandyoyo.jpg & 010a.haandyoyo.demo.jpg 

011A – Snurrebasse  

Den ene (colakapslen) er banket flad 

”Snurrebasse” laves af kapsler med to centrerede 
huller og tynd snor. Kendes også med en knap. 

Kapslen bringes i rotation ved at trække rytmisk i 
snorene. 
 
 
 
 

 

Se foto i fuld opløsning 011a.snurrebasse.kapsel.jpg 
& 

011a.snurrebasse.demo.jpg 
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012A – ”Hoppende Tudse” (hoppe-træ) 

 

”Hoppende Tudse” – En ”cigarformet” træklods 
hopper når den rammes af posen (af 
cykelslang/læder) med sand, som hænger i et 
håndtag. 

Kopi af legetøj fra Nordamerikanske 
prærieindianere. Træklodsen med en lignende 
anvendelse kendes også fra Indien, Grønland & 
Tyskland. 

Se foto med bedre opløsning 
012a.hoppende.tudse.jpg  

013A – Bold af plastposer & snor 

 ”Bold af plastposer” & snor  

Fodbold af sammenkrøllet plastposer, evt med en 
kerne af stof eller andet blødt, indsnøret af stærk 
nylonsnor. 

Kopi af tanzanisk fodbold 

 

 

Se foto i fuld opløsning 013a.bold.plastposer.jpg 

014A – Bold med patchwork 

 ” Bold med patchwork” og med fyld af plastposer. 

 

Original fodbold fra Tanzania 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 014a.bold.patchwork.jpg 

 015A – Bold af Bambus  

 ”Bold af Bambus” 

 

Original fra Sydøst Asien. 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 014a.bold.bambus.jpg 
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016A – Bold af cykelslange 

 ”Bold af cykelslange” 

Stramt beviklet cykelslange, giver en lille hård 
kastebold. 

Kopi 

Se foto i fuld opløsning  

016a.bold.cykelslange.jpg 

017A – Rumpedansere  

 ”Rumpedansere” er lavet af træ, pinde & lister 
natur eller afskær fra snedkerarbejde og snor. 

Spændt ud mellem fødderne i siddende position, 
kan dukkerne bringes til at vrikkedanse, ved at 
banke på siden af lårene. 

Original fra 
Tanzania 

 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 017a.rumpedansere.jpg 

018A – Tændstik-pistol 

 ”Tændstik-pistol” – katapult-pistolen skyder med 
tændstikker med elastik-slynge & klemme.  

Den er lavet af div. stykker træ (bl.a. rester fra et 
bål) bundet sammen af cykelslange. 

Original fra Tanzania 

 

 

 
Se foto i fuld 

opløsning 
018a.taendstikpistol.jpg  

019A - Slangebøsse 

 
”Slangebøsse” – Elastik katapult af Y-gren og 
cykelslange  

Original fra Tanzania 

 

 

Se foto i fuld opløsning 019a.slangeboesse.jpg  
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020A – Stenslynge 

 
”Stenslynge” – med ”kurv” knyttet af snor og af 
cykelslange. 

Original fra Tanzania 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se foto i fuld opløsning 020a.stenslynge.jpg 

 

021A – Svingtræ (Brummer) 

 

”Svingtræ” (Brummer/Åndemaner) 
Et lille stykke træ skåret i noget lignende en 
vingeprofil, ophængt og svinget hurtigt rundt vil 
brumme med en dyb lyd. 

Original fra Tanzania 
Kendes jorden rundt, og er fundet i udgravninger af 
mere end tusind år gamle fund. 
 
 

Se foto i fuld opløsning 021a.svingtrae.jpg 

 

022A – ”Svingfløjte” – (fuglefløjte/cylinderfløjte) 

 
”Svingfløjte” – også betegnet fuglefløjte eller 
cylinderfløjte. Cylinder med lille aflangt hul på 
langs ophængt i tynd snor fløjter når den svinges 
hurtigt rundt. 

Kopi 
Kendes fra Østasien & Sydamerika 

 

Se foto i fuld opløsning 022a.svingfloejte.jpg 

 

023A – ”Svingbue” med gavebånd 

 

”Svingbue” med gavebånd 

Bøj en tynd gren ved at udspænd gavebånd fra hver 
ende af grenen. Sving den hurtigt og den vil summe 
som et insekt. 

Kopi    
Kendes fra Sydøstasien. 

Se foto i fuld opløsning 023a.svingbue.jpg 
 

…som ovenfor beskrevet kan udstillingen suppleres yderligere af foto, plancher, kultureffekter fra hhv. 

Afrika & Asien i form af håndværk, instrumenter og tekstiler. 
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FOTO: En fotoserie med 30 billeder fra Tanzania, Sukumaland (1986, 1995 & 1996) af børn og 

deres hjemmelavet legetøj af forhåndenværende genbrugs- & naturmateriale, udstillet 

som A4 foto, samt plancher & kollager. 

 

 

Billederne viser mangfoldige udgaver af trilleværk & og køretøjer af pap, grene, bambus & cykelslange. Der 

til snurrebasse i brug, plastfodbold og rør-slangebøsse af bambus. 

 

    
    

 

 

    

    
 
 

  
 

 

 
 

           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B: Foto af Upcycling Verdenslegetøj og instrumenter ikke industrielt håndværk af 

genbrugs- & naturmaterialer, solgt på markeder i Afrika & Asien 
 

 

Instrumenter, 
bevægeligt legetøj 
af div. genbrugs- 
& naturmaterialer 
– bambus, 
papmache, 
skumgummi mm.  

 
Lastbil & 
motorcykler  
af blik, ståltråd 
og  
bananblade 

 

 
Dyr og  
trilleværk med 
bevægelige figurer 
af træ, pap, 
jern, blik  
og  ståltråd 

 

 
Dukker  
af stof, 
bananblade & 
bark og   
dukkemøbler 
af blikdåder, 
 samt bil af 
bambus 

 

 

324B – Rasle-ring 

 ”Rasle-ring” af kapsler, ståltråd & træring.  
 
Kapslerne er fladbanket & gummi er afbrændt pga. 
bedre lyd. 

Original fra Kenya 

 

 

 
Se foto i fuld opløsning 324b.raslering.jpg 

 

325B – Triple Maracas   

 

” Triple Maracas  ” – pind med tre små kalabasser 
fyldt med bønner. 

Original fra Kenya 

 

Se foto i fuld opløsning 325b.triple.maracas.jpg 

 

326B – ”Bambus-Jødeharpe” 

 
”Bambus-Jødeharpe” 

Den er skåret af ét stykke bambus, med et midter-
blad, som på samme måde som metal-jødeharpen 
bringes i svingninger og forstærkes ved at holdes op 
til munden. 

Original fra Cambodia 

 

 

Se foto i fuld opløsning 326b.bambus.joedeharpe.jpg 
& 326b.bambus.joedeharpe2 
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327B – ”Sving-kvækker” 

        

”Sving-kvækker”, japanerne kalder den insektfløjte. 
En slags kvækkende rumlepotte. 

En lille cylinder (ex træ eller ler) med et stramt 
”trommeskind” af skind eller papir, ophængt i lille 
snor (fiskeline eller hestehår), som skaber friktion 
ved rotation rundt om pind med shellak.  

Original fra Østasien (Lavet med en trædrejebænk) 
Se foto i fuld opløsning 327b.sving.kvaekker.jpg  

 

 

 

328B – Tværfløjte af elektriker-rør 

     

”Tværfløjte af elektriker-rør” 
 
Original fra Vietnam 
 

 
 
 

Se foto i fuld størrelse 328b.tvaerfloejte.elroer.jpg 

 

 

329B – Bambusfløjte  

 

 

 ”Bambusfløjte”  
- stemt som pennywhistle i Ddur 
 
Original fra Vietnam 

 
 
 

Se foto i fuld størrelse 329b.bambusfloejte.jpg 
 

 

 

340B – ”Akrobat-dukke” 

     

”Akrobat-dukke” af bambus 

Dukken laver ”kolbøtter” når pindene trykkes 
sammen. 

Original fra Vietnam 
(Fremstillet af Bambushåndværker) 
Kendes også fra Sydamerika, Afrika, Kina & Europa 

Se foto i fuld opløsning 340b.akrobat.dukke.jpg 
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341B – ”Trille-dyr” 

 
”Trille-dyr” – (mus, skildpadde, mv) 

En let dyre-figur af skumgummi eller papmache, 
drives frem af trisse i elastikophæng. 

Originaler fra 
Cambodia & 
Indonesien 

 

 

Se foto i fuld 
opløsning 341b.trilledyr.jpg & 341b.trilledyr2.jpg 

 

342B – Trilleværk med cyklist 

 
”Trilleværk med cyklist” af ståltråd og stof med 
skubbestang.  

Cyklist bevæger ben monteret på akslen 

 

Original fra Kenya. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 342b.trillevaerk.cyklist.jpg 

 

343B – Trilleværk med fugl 

 
” Trilleværk med fugl” af ståltråd og stof med 
skubbestang.  

Fugl bevæger vinger pga. ståltrådsstreng monteret på 
aksen på akslen. 

 

Original fra Kenya. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 343b.trillevaerk.fugl.jpg 

 

344B – Trilleværk med fugl & skrælle 

 
”Trilleværk med fugl & skrælle” af Bambus, pap, blik 
& ståltråd, med skubbestang.  

Fugl bevæger vinger pga. ståltrådsstreng monteret på 
de to hjul, og skrælleeffekt laver høj lyd med lille 
tromme, når trilleværket smubbes frem. 

 

Original fra Indonesien. 

 

Se foto i fuld opløsning 
344b.trillevaerk.fugl.skraelle.jpg 
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345B – Dyrefigur – ”blik-and” 

      

Dyrefigur – ”blik-and” 
 
Det klippet og foldet sammen af to stykker dåseblik 
 
Original fra Vietnam 
 
 

Se foto i fuld opløsning 345b.dyrefigur.blikand.jpg 

 

346B – Dyrefigur – Gekko af blik & ståltråd 

   

Dyrefigur – ”Gekko af blik & ståltråd” 

Det er foldet af ståltråd og blik-strimler fra Coladåse.  

Original fra Vestafrika 

 

Se foto i fuld opløsning 346b.dyrefigur.blikgekko.jpg 

 

347B – Dyrefigur – Skorpion af cykelkæde 

         

Dyrefigur – ”Skorpion af cykelkæde” 

Det er svejset sammen af cykelkæde, møtrikker & 
søm.  

Original fra Vietnam 

(Kræver vis kendskab til smedehåndværk) 

Se foto i fuld opløsning 
347b.dyrefigur.jern.skorpion.jpg 

 

348B – Dyrefigur – Myg af cykelkæde 

 
Dyrefigur – ”Myg af cykelkæde” 

Det er svejset sammen af cykelkæde & ståltråd.  

 

Original fra Vietnam 

(Kræver vis kendskab til smedehåndværk) 

 

Se foto i fuld opløsning 348b.dyrefigur.jernmyg.jpg 

 

360B – Cykel af ståltråd 

  

”Cykel af ståltråd” 

Den er foldet af primært ståltråd samlet med 
kobbertråd, dekoreret med plastslanger, cykelslange 
og små stykker træ & badesandal.   

Original fra Ghana  

 

Se foto i fuld opløsning 360b.cykel.staaltraad.jpg 
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361B – Motorcykel af ståltråd 

        

”Motorcykel af ståltråd” 

Lavet udelukkende af formet ståltråd og 
sortplastpose på hjulene. 

Original Vestafrika 

 

 

Se foto i ful opløsning 361b.motorcykel.staaltraad.jpg 

 

362B – Motorcykel af Bambus 

          

”Motorcykel af Bambus” 

 Det er bygget over en struktur af grene, stål- & 
kobbertråd, som er beklædt med bananblade.  

Original fra Vestafrika. 

 

Se foto i fuld opløsning 362b.dyrefigur.blikgekko.jpg 

 

363B – Bil af Blikdåser 

  

”Bil af Blikdåser” (Skalamodel) 

 Den er lavet af Blik fra øl & konservesdåser, lidt 
ståltråd og hjul af bildæk.  

Original fra Tanzania. 

Den og andre bildesigns af laves af børn på 
gadebørnehjem i Dar el Salaam 

Se foto i fuld opløsning 363b.tankbil.blikdaaser.jpg 

 

364B – Bil af bambus 

      

”Bil af bambus” 

Det er svejset sammen af cykelkæde & ståltråd.  

 

Original fra Vietnam 

(Bambus- & flettehåndværk) 

Se foto i fuld opløsning 364b.bil.bambus.jpg 

 

380B – Dukkemøbler af blikdåser 

          

”Blik-Dukkemøbler”  

Det er bord & stole af klippet og bøjet blikdåser 
(lavet i et stykke uden samlinger). 

Originaler fra Indonesien. 

Se foto i fuld opløsning 380b.dukkemoebler.jpg 
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381B – Dukke af bananblade 

 
”Dukke af bananblade” 

Det er en ”legedukke”- Et meget simpelt design, som 
kendes fra halmdukker og varianter af forskellige 
materialer som stof, majsblade.   

Original fra Kenya  

 

Se foto i fuld opløsning 381b.dukke.bananblade.jpg 

 

382B – Dukke af stof  

                          

” Dukke af stof”  

Den er syet i hånd & på maskine med fyld af stof og 
ståltråd.  

Den er beregnet til at stå som en figur, dekorativ 
mest til glæde for voksne turister. 

Original Vestafrika 

(Sy-håndværk) 

Se foto i ful opløsning 382b.dukkefigur.stof.jpg 

 

384B – Dukke med baby af stof & bark  

            
” Dukke med baby af stof & bark” 

Dukkerne er robuste lavet ”lege/kramme-dukker”, 
syet i hånd & på maskine med fyld af stof, tøj er af 
bearbejdet bark. 

Original fra Kenya 

 

 

Se foto i fuld opløsning 384b.dukke.baby.bark.jpg 

 

383B – Klatre-dukke af bananblade  

        

” Klatre-dukke af bananblade” lavet af 100% 
naturmaterialer: Bananblade, bambus, sisal-fibre til 
snor & hår. 

Dukken klatrer op af snorene når der skiftevis 
trække ned i de to snore. 

Original fra Kenya 

Kendes også fra tysk & centraleuropæisk legetøj. 

Se foto i fuld opløsning 
383b.klatredukke.bambus.jpg & 
383b.klatredukke.bambus2.jpg 
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 D: Upcycling Verdenslegetøj, som kan supplere udstillingen som ophængte uroer, 

som tilføjelser til montreudstillingen, hvis forhold tillader. 
 

 

900D – Godzilla af filmruller 

    

”Godzilla af filmruller”  

Lavet af filmruller, ståltråd & blik  

 

Original fra Sydamerika 

 

Se foto i fuld opløsning 900.d.godzilla.jpg 

 

901D – Flyvedrage – Tomastet sejlskib  

       

”Flyvedrage – Tomastet sejlskib” 
 
Dragen som er lavet af faldskærmslærred og 
bambus flyver udmærket.  
 
 
Original fra Indonesien 
 
 
 
 

Se foto i fuld opløsning 
901d.flyvedrage.tomaster.jpg 

 

 

902C – Flyvedrage - Ørn 

             

” Flyvedrage - Ørn”  

Dragen som er lavet af faldskærmslærred og 
bambus flyver udmærket.  
 
 
Original fra Indonesien 
 

 

Se foto i fuld opløsning 902d.flyvedrage.oern.jpg 
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Uro med flyvere & helikoptere   

         
” Uro med flyvere & helikoptere” af blik & ståltråd 

Original fra Vestafrika, Senegal & Vietnam 

903D – ”Helikopter af ståltråd” (skalamodel) 

 

Original fra Vestafrika 
Se foto i fuld opløsning 

903c.helikopter.staaltraad.jpg 

904D – ”Helikopter af blik” 

 

 

 

 

Original fra Vestafrika 

Se foto i fuld opløsning 904c.helikopter.blik.jpg 

905D – ”Jagerfly af dåseblik”. (skalamodel) 

 

 

Original fra Vietnam 

Se foto i fuld opløsning 905d.jagerfly.blik.jpg 

907D – ”Blikfly” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Original fra Senegal 

Se foto i fuld opløsning 907d.blikfly.jpg 

906D – ”Dobbeltdækker-fly”. 

                 

Original fra Vietnam 

Se foto i fuld opløsning 906d.dobbeltdaekkerfly.jpg 

 

908d – ”Lastbil af blik med styretøj” 

 
Original fra Tanzania 

Se foto i fuld opløsning 908d.lastbil.jpg 

909d – ”Lygte af blik” 
  
 
 

Original fra Vestafrika 
 
 
 
 

Se foto i fuld opløsning 
909d.lampe.blik.jpg 
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C: Foto af Upcycling Verdenslegetøj og instrumenter som fremstilles med danske 

børn i institutioner, skoler & festivaler 
 

 

4 former for blæseinstrumenter 
3 former for svinginstrumenter 
klatredukke & rasler 
af plastbøtter, plastrør 
døde tusher og skruelåg. 

Trillepropel,  
motorcykel med skubbestang, 

dukker, snurretoppe, ”Bayblade”, 
”Hoppende tudse” og ”Tryllepropel” 

…fremstillet af  
cykelslange & -skærm, ståltråd, plastbøtter, plastrør,  

døde tuscher, skruelåg, kork, trælister og ispinde. 
 

 

 

701C – Svingtræ ”Brummer” af persienne 

 

Svingtræ – ”Brummer” af persienne, også betegnet 
”åndemaner” 

Denne udgave er lavet af en tynd træliste 
(persienne), som vist er det ene hjørne skåret – det 
giver den lydfrembringende rotation. 

Advarsel: Hvis snoren ikke kan knække ved barnets vægt, må 
den ikke være så lang, at der kan opstå kvælningsulykker. 

Se foto i fuld opløsning 701C.svingtrae.persienne.jpg 

 

702C – ”Svingfløjte” – (fuglefløjte/cylinderfløjte) 

 

”Svingfløjte” – også betegnet fuglefløjte eller 
cylinderfløjte.  

Cylinder med lille aflangt hul på langs ophængt i 
tynd snor fløjter når den svinges hurtigt rundt. 

Disse er lavet af plastcontainer til film & sæbebobler 

Advarsel: Hvis snoren ikke kan knække ved barnets vægt, må 
den ikke være så lang, at der kan opstå kvælningsulykker. 

Se foto i fuld opløsning 702c.svingfloejter.jpg 

 

703C – ”Bisværme-svingharpe”   

           
”Bisværme-svingharpe” af elastikker 

Ved at spænde kraftige brede elastikker ud over et 
kors af træ, hænge det i en snor og svinge det hurtigt 
rundt, frembringes en lyd som fra en bisværm. Ved 
at monterer korkpropper i enderne og lave 
tværpinde af ispinde gøres det børnesikkert. 

Advarsel: Hvis snoren ikke kan knække ved barnets vægt, må 
den ikke være så lang, at der kan opstå kvælningsulykker. 

Se foto i fuld opløsning 
703c.svingharpe.bisvaerm.jpg 
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710C – ”Horn af plastflaske”  

 

”Horn af plastflaske” & plastrør. 

Alle slags plastflasker & plastrør (elektrikerrør / 
flexrør mm), bedst når rørdiameter & huldiameter 
passer, ellers tilpasses med tape eller cykelslange. 

  Med længere plastrør eller god trompetteknik kan 
frembringes flere overtoner. 

Se foto i fuld opløsning 710c.horn.plastflaske.jpg 

 

711C – Overtonefløjte af elektrikerrør 

       

 

” Overtonefløjte af elektrikerrør” 

Fløjten frembringer forskellige overtoner afhængig 
af om man lukker eller åbner for enden af fløjten, og 
hvor kraftigt man puster.  

- ”This is a ”Kids-flute”. That is my first 
instrument as a child in N.Y.” sagde en 
bekendt dygtig saxofonist engang. 

Se foto i fuld opløsning 711c.overtonefloejte.jpg 

 

712C – Bladblæser - ”Skalmeje (saxofon)”  

 

”Bladblæser - Skalmeje (saxofon)”  

Røret af elektikerrør, tragten af plastflaske og med 
vibrator-blad klippet ud af tynd stift plastlåg. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 712c.bladblaeser.jpg 

 

713C – Kazoo af tuschpen  

 

”Kazoo af tuschpen” 

Når man nynner / brummer med munden mod 
tideholdet, vil membranen af tynd knitrende plast for 
enden af røret forstærke lyden med en ”robotagtig 
snerren”. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 713c.kazoo.jpg 
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714C – Maracas, mini   

           
”Maracas, mini” af filmbøtte & tuschpen 

En lille plastbeholder med lidt popmajs/bønner på 
bunden og et rør fra en død tusch, samlet af en 
gennemgående blomsterpind, som fæstnes af en 
Jumbo-rørperle i hver ende (kan også fæstnes/lukkes 
af omviklet cykelslange).. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 714c.maracas.mini.jpg 

 

730C – Dukke – ”Påklædningsdukke” af kork & tuschpenne 

        

”Påklædningsdukke”  
Lavet af korkpropper, tuschpenne, kobbertråd, 
perler mm. 

Dukken kan bøje i led og kan nemt forsynes med hår, 
hat, kofte, bælt mm. af stof, garn, cykelslange, plast, 
læder mm.  

 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 730c.paaklaed.duk.kork.jpg 

 

731C – Klatredukke af plastbøtter & tuschpenne 

    

” Klatredukke af plastbøtter & tuschpenne” 

Dukke fremstillet, som 730C, men med 
gennemgående rør som arme med forskudte 
snorehuller. Den klatre op af snorene når der trække 
nedad. 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 731c.klatredukke.jpg  

& 731c.klatredukke.jpg 

 

 

732C – ”Akrobat-dukke”  

 

”Akrobat-dukke” 

Lavet af persienner, korkpropper, cykelslange, 
ledning og tremmer fra tremmeseng. 

Dukken laver ”kolbøtter” når pindene trykkes 
sammen. 

Se foto i fuld opløsning 
732c.akrobat.dukke.persienne.jpg 
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750C – ”Hoppende tudse” af kork & cykelslange   

 

”Hoppende tudse” af kork & cykelslange   

”Hoppende Tudse” – En ”cigarformet” klods af 
kork, som hopper når den rammes af posen (af 
cykelslang) med sand, som hænger i et håndtag. 

Legetøj som kendes fra Nordamerikanske 
prærieindianere. Træklodsen med en lignende 
anvendelse kendes også fra Indien, Grønland & 
Tyskland. 

Se foto i fuld opløsning 
750c.hoppende.tudse.kork.jpg 

 

751C – ”Trylle-pind” 

           

”Trylle-pind” (tryllepropel) 

 

 

Se foto i fuld opløsning 751c.maracas.mini.jpg 

 

 

752C – Snurretoppe af skruelåg & træperle 

        

” Snurretoppe af skruelåg & træperle”  
 
Snurretoppe kan laves med blomsterpind som akse 
tilspidset eller forsynet med polstersøm som 
snurrespidt. 
 

Se foto i fuld opløsning 752c.snurretoppe.jpg 

 

 

753C – Snurretop med starter (beyblade) 

    

”Snurretop med starter” (hjemmelavet beyblade) 

 

Håndtag laves af træ eller plastrør med hul til aksen, 
vikl snor om aksen og træk. 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 753csnurretop.starter.jpg  
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754C – ”Tippetop”  

 

”Tippetop” – snurretop som vender rundt 

 

En pensioneret ingeniør viste mig hvordan den laves, 
og fortalte at den tidligere blev solgt under dette 
navn, men at den oprindeligt er inspireret af en 
vestafrikansk nød, som med lidt forarbejdning kan 
vende rundt, som tippetoppen. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 754c.tippetop.jpg 

 

780C – ”Trilleværk med propel” 

    

”Trilleværk med propel” 

Det laves af hegnstråd, to plastbeholdere (ex fra 
vitaminer) og en smule cykelslange, evt forlænget af 
en pind til skubbestang. 

 

 

Se foto i fuld opløsning 780c.trillevaerk.propel.jpg 

 

781C – Trilleværk – Motorcykel af cykelskærm 

 

” Trilleværk – Motorcykel af cykelskærm”   

 

Motorcyklen med skubbestang og skrælleeffekt er 
lavet af en cykelskærm, batterier, badesandaler, 
konservesdåse, ståltråd og cykelslange 

 

 

 

Se foto i fuld opløsning 
781c.trillevaerk.motorcyk,cyk.skaerm.jpg 
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Bilag: Variationer & dekorative tilføjelser til udstillingen 

Al efter forhold og den aktuelle anledning kan elementer prioriteres, tilføjes eller erstattes … 

 

Fx kan skydevåben eller dansk genbrugslegetøj 
erstattes af følgende kultureffekter… 

 

 
Afrikansk håndværk:  
 

 

Tekstiler, skind, trommer, instrumenter, 
 husgeråd & lamper  

af blik, træ & kalabas 

 
 

 
 

 
Lamper & øser af blik og sandaler af bildæk 

 

Asiatisk håndværk:  
 

 

Træskærerarbejde og bambusinstrumenter 

Praktiske bemærkninger: 

Alle tre platforme – Udstilling, værksted og forestilling – tilpasses gerne ønsker og aktuelle temaer. 

Det kan være en antropologisk kulturel vinkel, dekorative & æstetiske ønsker eller faglig prioritering af 

fx: Instrumenter, bevægelseslegetøj, håndværk & design mm. 

Udvidelser og variationer af udstillingen, udover hvad der rummes i de 3 glasskabe, forudsætter anden 

sikring af udstillingsforhold. 

Priser:   Afhænger af omfang af elementer, varighed & logistik – Pris kan oplyses, og projektforslag 

tilsendes, når indhold & rammer ligger klar. 

 

 

 


