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FÆRDIGE MÅL

Skær 11 cm lange "slidser"
ved 3,5 cm i hver side 
af de 7 hvide A4 ark.

Skær de 7 røde stykker A4 til 22,8x21.
 
Marker spidsen af trekanten ved 
11,4 cm på den ene 22,8 cm side
og ved 3,75 cm på 21 cm siderne.
Skær trekanten ud.

Lim trekanterne på de hvide ark 
så de passer imellem slidserne 
og op til 3,5 cm ud over kanten.

Til at lave kanten rundt på trommen, 
kan du enten bruge bånd eller skære
karton strimler til 4 x 23 cm 
og lime fast til toppen og bunden. For at få
hele trekanten med, kan det være noget af 
kanten hænger ud over bunden.

Brug evt. en bordkant til blidt at runde 
kartonnet, så det nemmere bliver en cirkel, 
ligesom man gør med Dan Dies trommerne.

Hvis du har valgt at bruge bånd, 
kan du i stedet  for at lime det fast
til de enkelte dele, vente med at 
sætte det fast til du har samlet alle delene.

Når delene skal sættes sammen fletter
du siderne sammen så "flapperne" 
er på indersiden af skjuleren, ligesom 
når man samler trommerne fra Dan Dies.

Du kan vælge at lime dem sammen 
for mere stabilitet eller at bruge tape 
på indersiden for at kunne skille dem ad
for nemmere opbevaring.  

VEJLEDNINGMATERIALER
7 ark hvidt A4 karton, 
f.eks. Play & Cut 62010

7 ark rødt A4 karton, 
f.eks. Play & Cut 62076 eller 62079

3 ark guld A4 karton,
f.eks. Metal karton 62095 

Alternativt kan man bruge ca. 
3,5 meter 35-40 mm guld bånd

Du kan selvfølgelig ændre farverne.
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Højde: ca. 25 cm.
Diameter: ca. 50,8 cm

Istedet for 7 trekant stykker, kan
du f.eks. bruge 6 for at få en 
diameter på ca. 43,5 cm. 

Eller 5 trekant stykker for en 
diameter på ca. 36,3 cm. 

Hvis du vil have en anden højde 
eller diameter end dem der er nævnt, 
kan du finde en “avanceret” vejledning
på næste side.  

 



JUSTER STØRRELSE
Hvis du vil ændre på størrelsen af 
skjuleren og stadig have 7 trekanter
kan du følge vejledningen på denne side. 
Kræver mere matematik og jeg anbefaler
du laver alle beregninger inden du 
begynder at arbejde med papiret.
Lav evt også en test version inden du 
går i gang med dit lækre papir.

H = ønsket færdig højde.
h = H-k
 
D = ønsket diameter.

B = D*3,14
b = B/7 

f = bredden på flapperne der limes med.

k = højden på kanten.
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Når delene skal sættes sammen fletter
du siderne sammen så "flapperne" 
er på indersiden af skjuleren, ligesom 
når man samler trommerne fra Dan Dies.

Du kan vælge at lime dem sammen 
for mere stabilitet eller at bruge tape 
på indersiden for at kunne skille dem ad
for nemmere opbevaring.  

Skær 7 ark der måler h på den ene led og 
b+(2*f) på den anden led.

For hvert ark, skær ( h/2 )+0,5 cm lange
 "slidser" ved f cm i hver b+(2*f) cm side 

VEJLEDNING
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Skær de 7 røde stykker til b på den ene led 
og h på den anden led.
 
Marker spidsen af trekanten ved 
b/2 cm på b siden og ved k cm på 
h siderne. Skær trekanten ud.

Lim trekanterne på de hvide ark 
så de passer imellem slidserne 
og op til k cm ud over kanten.

k

Skær 7 kanter der måler b x k og lim dem 
på top og bund.

Brug evt. en bordkant til blidt at runde 
kartonnet, så det nemmere bliver en cirkel, 
ligesom man gør med Dan Dies trommerne.

Hvis du har valgt at bruge bånd, 
kan du i stedet  for at lime det fast
til de enkelte dele, vente med at 
sætte det fast til du har samlet alle delene.

b

k

Hvis dit karton er stort nok til at du kan
have hele H på et stykke, kan du skære de 
hvide stykker til  H cm på den ene led og
b+(2*f) cm på den anden led.

For hvert ark, skær ( H/2 )+0,5 cm lange
 "slidser" ved f cm i hver b+(2*f) cm side.

Så skal du ikke lade noget af de røde 
trekanter hænge ud over kanten i punkt 5.

ALTERNATIV TIL PUNKT 1 
I VEJLEDNINGEN


