
Lav din 
egen 
kæphest

Tegn om-
ridset af din 
hest og lidt 
hals på et 
stykke stof. 

1 Sørg for at 
stoffet ligger 
dobbelt, inden 
du klipper ud 
med en saks. 
Du skal nemlig 
bruge 2 styk-
ker.

2

Sy strimlen sammen med dit 
hestehoved, så hovedet bliver 
lidt bredere. Sy sammen på 
vrangen med sytråd og nål eller 
symaskine. 
Enden af halsen skal ikke syes 
sammen, da rundstok/pind 
senere skal sættes fast.

Vend vrangen ind når du 
er færdig med at sy og 
fyld hestehovedet med 
vat. 

4

Brug garn til man 
og pandelok.  Klip 
et langt stykke 
garn og læg det 
på et bord. Klip 
nu kortere stykker 
garn og sæt fast 
på det lange styk-
ke med små løk-
ker.  Hvis manen 
er for lang, kan du 
altid klippe den til 
sidst.

6

Klip en lang 
strimmel stof 
(ca. 4 cm. 
bred).
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Sy man og 
pandelok på 
hesten med 
nål og sytråd.
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Øjne og næsebor kan laves 
af forskellige ting. Her er 
sat sort tape på karton, og 
klippet ud. Både øjne og 
næsebor er limet på med 
limpistol, men du kan også sy 
dem fast med sytråd og nål 
eller tegne med en tusch.

Sæt rundstok/pind op i 
hesten. Vrid stoffet 
omkring slutningen 
stramt rundt og sæt 
tape på. Her er brugt 
sort tape, men du kan 
sagtens bruge noget 
andet tape, eller noget 
stærkt garn/snor, der 
vikles rundt flere gange.

9 Hvis du har lyst, kan du lave en 
grime og tøjler til din kæp hest. 
Her er grimen lavet med finger-
hækling og tøjlerne er en stof-
strimmel, som er klippet ud.
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God tur på din hest:)

Du skal bruge:

• Stofrest eller gammelt lagen
• Rundstok eller en kraftig pind
• Blyant
• Saks
• Pap
• Garn
• Sytråd og nål
• Limpistol (man kan i stedet 

bruge sytråd og nål)
• Vat
• Sort tape


