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Hjernehat
Samletid: Mindst 20 minutter. Afsæt desuden tid til eventuel farvelægning og tekst.

MATERIALER:
• Kopi/print af hjernehat-skabelonen på kraftigt papir eller pap
 Du kan godt bruge almindeligt papir, men så vil hatten blive mindre holdbar og stabil
• Tape og eventuelt limpistol eller limstift (for at undgå tape på ydersiden)

GODT AT VIDE: 
• Det er en god ide at bruge små klemmer eller papirclips til at holde samlingerne sammen, 

mens limen tørrer. 
• Tape holder bedst og kan med fordel bruges på de ikke synlige samlinger (indvendige).
• Limstift tørrer hurtigere end flydende lim, hvilket gør samlingen af hatten lettere.
• Du/barnet kan selv vælge om I vil printe og lave hatten med/uden tekst og med/uden farve.
• Brug tusser eller farvekridt, hvor teksten kan ses igennem, hvis du/barnet vælger en farv-

selv-hat med tekst på.
• Farvelæg inden du/barnet samler hatten. 
• Hatten er designet til at passe de fleste hoveder. Du kan justere hatten en smule i samlin-

gen for at få den større eller mindre. Alternativt kan du også vælge at printe/kopiere hatten i 
større eller mindre format.

SAMLEVEJLEDNING: 
• Klip begge hjernehalvdele ud. 
• Klip derefter ind i V- linjen cirka midt i hatten. Klip kun langs den fuldt optrukne linje, IKKE 

den stiplede.
• Træk den fremkomne flap hen mod den stiplede linje og placér den på indersiden af hatten.
• Lim eller tape flappen fast på undersiden. 
• Gentag dette med alle flapper og på begge hjernehalvdele (i alt 8 i hver hjernehalvdel). Nu 

har du to halvrunde former (hjernehalvdele).
• Halvdelene samles ved at lade den ene halvdel overlappe den anden med cirka 2-3 mm og 

samle med tape inde i hatten. Ønsker du en mindre hat, kan du lade overlappet være lidt 
større. Ønsker du en større hat, skal du samle så yderligt som muligt, alternativt klistre en 
ekstra stribe papir imellem, så de to hjernehalvdele skubbes lidt fra hinanden. Hatten er nu 
færdig.


















