
Kreative tøser



Få familien med!

Sjove idéer for hele familien
Af: Melike Fürstenberg, 2012
Hele familien kan være med til de kreative 
ideer, som denne lille bog er fuld af. De fleste 
af ideerne er superenkle og lette at gå til, og 
materialerne er billige og nemme at få fat på.

Alle mødres guide 
til supersjov med ungerne
Af: Sille Kongstad, 2009
Nogen gange er det hyggeligt, hvis man kan 
lokke familien med til de kreative projekter, og 
her skulle det være muligt at få mor på banen, 
selvom man også sagtens kan bruge bogen selv 
– eller sammen med en veninde. Her er sjove 
ideer til, hvordan man kan bruge sit ”skrammel”. 

Gamle mælkekartoner, flasker, ja endog 
(ubrugte) tam-
ponhylstre og 
bind, samt alle 
de mærkelige 
småting, man 
ikke lige har fået 
ryddet op i.

Let = 

Middel =  

Svær = 

365 ting, du kan lave med dit barn
Af: Sabine Lemire, 2012
Ét projekt om dagen! I denne bog er der ideer 
til kreativ hygge hver eneste af årets 365 dage. 
Prøv fx dag 010: 
taske i bobleplast, 
dag 159 mumie-
nøglering eller dag 
218 dåsestylter. De 
fleste ideer er lette 
at udføre, og ma-
terialerne er noget 
man ofte har lig-
gende derhjemme. 
Giraffer på snor og andre kreative ideer
til dig og dine børn
Af: Nadja og Maria Wehlitz, 2007
Hyggelige ideer til hele året, opdelt efter de fire 
årstider. Her finder du opskrifter til forskellig pynt, 
lækkerier og legetøj man selv kan lave fx hyben-
krans og drage om efteråret, rysteglas med ”sne” 
og hjemmelavet juletræ om vinteren, påskeæg 
og rabarberkage om foråret og Skt. Hans-heks 
og muslingeæsker om sommeren.

Sejt, sjovt og skørt

Lir mit gear!
Af: Katinka Kyhl og Lau Joakim Ebbesen, 2007
Seje tøser har brug for sejt tøsegear! Glem alt 
om lyserøde sløjfer og pailetter. I denne bog 
får du inspiration til en cool og tjekket stil til alle 
situationer. Har du måske ikke tit tænkt, at den 
kiksede sikkerhedsbrille man har på når man 
skyder nytårsraketterne af, godt kunne trænge 
til et stilløft? Giv også det gamle TV en omgang 
spraymaling, eller få tjek på nøglerne med en 
lækker nøglekæde.

Strikkede tøzer 
– 5 seje dukker med tøj & tilbehør
Af: Claire Garland, 2006
Strik dine egne dukker i retro-stil. Dot DK er en 
rigtig surfersild med garderoben fuld af strandtøj, 
mens Betty B er en typisk citygirl, der elsker fint 
tøj og fester. Der er illustrerede vejledninger i, 
hvordan man strikker, men det er nok en fordel 
at kunne strikke i forvejen eller have en voksen i 
nærheden, der kan hjælpe.

Hemmeligheder om modellervoks 
– kæledyr og husdyr
Af: Rony Oren, 2007
Det er helt vildt, hvad man kan lave med model-
lervoks, hvis man er god til det. Og det kan man 
blive med denne bog, hvor der er opskrifter på fx 
sneglevæddeløb, et får der strikker eller en flok 
akrobatiske skildpadder. Bogen viser trin for trin, 
hvordan man laver dyrene og giver også tips og 
gode råd om, hvordan man blander to farver for 
at få nye nuancer, hvordan man skal ælte model-
lervoksen godt inden man bruger den osv. 
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Min funky familie
Af: Lene Mailund Mikkelsen, 2009
Måske har du set tv-programmet ”Min funky 
familie” og synes, at din egen familie godt kunne 
trænge til at blive lidt mere tjekket? Eller du 
kunne måske tænke dig at lave et familieband? 
Så får du her opskrifter, tips og tricks til, hvordan 
du kan pifte jer op med cool tøj og frisurer, og 
hvordan man skruer et musiknummer sammen. 
Hent inspiration til mange funky timer.

Til den lækkersultne

Børnenes sunde & sjove kogebog
Af: Nicola Graimes, 2007
Her finder du sunde opskrifter til alle dagens 
måltider. Mange af opskrifterne er lidt anderle-
des end dem, vi er vant til. Prøv fx morgentor-
tilla eller æggebomber (rundstykker fyldt med 
æg) til morgenmad, majs-chowder (en særlig 
suppe fra USA) som mellemmåltid eller en 
solskins(appelsin)gelé til dessert. Men der er 
også mere kendte retter, og det hele ser meget 
lækkert ud og er godt forklaret.

Macarons, cupcakes, popcakes  
og andre søde kager
Af: Mia Öhrn, 2012
Her får man brug for hjælp fra en voksen, for 
opskrifterne er svære. Til gengæld får man 

de fineste trendy 
tøsekager man kan 
tænke sig. Bare at se 
på billederne i bogen 
får ens tænder til at 
løbe i vand!

Børnenes køkken
Af: Katrine Klinken, 2009
Kogebogen til den seriøse begynder-kok! Her er 
over 250 opskrifter 
inddelt i afsnit som 
morgenmad og 
brunch, sandwich, 
toast og smørebrød, 
fisk og skaldyr, fjer-
kræ, snacks og drikke, 
hjemmelavet slik, 
jul, fødselsdag osv. 
Opskrifterne er forklaret 
trin for trin, og ved hver 
opskrift står der om den 
er nem, lidt svær eller svær. God hvis man har 
sin egen maddag derhjemme. 

Børnene bager
Af: Camilla Pérez, 2011
Både sunde brød og lækre (men selvfølgelig ikke 
helt så sunde) kager har fundet vej til denne ba-
gebog. Prøv hyben- eller grødboller, kanelsneg-
le, forskellige flotte lagkager eller cheescake.

Børnenes sjove bagebog
Af: Jane Bull, 2006
Lækre og enkle opskrifter på brød og kager. 
Opskrifterne viser trin for trin hvordan man gør, 
og ingredienserne er helt enkle: Småkagerne 
laves fx af mel, sukker og smør. Dejen til scones 
består af smør, mel og mælk, og marengskys 
laves af æggehvider og sukker. De ting har de 
fleste som regel stående i køkkenet, og derfor 
kan man kaste sig over bagningen lige når man 
får lyst!

Rosas kagebog
Af: Rosa Gjerluff Nyholm, 2011
Hvis du vil bage en kage, der ikke ligner alle de 
andres, så kig i Rosa fra Rouladegades kage-
bog. Her er bl.a. opskriften på rød sandkagebil 
med smørcreme, kjolekage med sølvkugler, 
krabbelagkage og kokoshund i karamelflettet 
kurv. Man får lyst til at bage de vildeste kager, 
når man kigger i denne bog!

Smoothies for børn
Af: Eliq Maranik, 2012
Smoothies er blevet meget populære i de sene-
ste år. De smager fantastisk, og så er de oven 
i købet sunde. I denne bog får du 19 forskel-
lige opskrifter 
på de lækre 
drikke. Prøv fx 
vandmelon & 
hindbær, kiwi & 
banan, jordbær & 
ananas eller ko-
kos & chokolade. 
Lækkert!
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Året er fuldt af fester!

Hurra! Gyldendals store bog  
om børnefødselsdage
Af: Louise Langhoff Koch, 2008
Endnu en dejlig inspirationsbog til fødselsdags-
festen til både lillesøster, dig og storebror. Her 
er opskrifter og lege og ideer til hvordan man 
laver en temafest, og hvordan man skruer en 
skattejagt sammen.

Børnenes fester – året rundt
Af: Katrine Klinken, 2007
Her kan du finde mad og gufferier til alle årets 
fester og traditioner. Bogen kommer hele året 
rundt fra fastelavn til nytår og giver gode ideer til 
mad man kan lave til de forskellige festlige lej-
ligheder, der troligt indfinder sig hvert år. Bogen 
giver også inspiration til familietraditioner med 
lege, aktiviteter og pynt.

Børnenes sjove julebog
Af: Jane Bull, 2007
Julen er det perfekte tidspunkt at hygge med kre-
ative sysler, og med denne bog skulle der være 
ideer nok til juledagene. Her er pynt, småkager, 
en potpourri med julekrydderier så hele huset 
kan komme til at dufte af jul og meget mere. 
Opskrifterne er lette, så alle kan være med.

Tøj og smykker

Idébog for kreative tøser
Af: Helle Mogensen, 2003
Her er en bog for dem, der kan lide at sidde og 
hygge sig med perler, garn eller nål og tråd. Du 
kan lære at lave små blomster med perler eller 
sytråd, så du kan pynte dit tøj, 
sko, tasker, tørklæ-
der eller hvad der 
ellers måtte trænge 
til et pift. Der er 
også opskrifter 
på hæklede ting, 
fx en taske eller 
pelskrave og en 
introduktion til hæk-
ling for begynderen, samt filtede og strikkede 
accessories. 

Påskesjov – klip, vers, æg, lege,  
traditioner og meget mere
Af: Lisbeth Damgaard, 2012
Hvis du mangler ideer til påskeferien, kan du 
finde dem i denne lille påskebog. Her er ideer til 
gækkebrevet, æggepynt og æggelege og andre 
påsketraditioner af både ældre og nyere dato.

Fødselsdagsbogen. En inspirationsbog til 
børnefødselsdage fra 0-10 år
Af: Sabine Lemire, 2010
Mangler I inspiration til fødselsdagsfesten er 
her en god bog at kigge i.  Her er lækre kager 
og fødselsdagsmad og ideer til temafester 
fx blomsterfest, uhyggelig fest, prinsessefest 
eller sportsfest. Til hvert tema er der mad og 
aktiviteter, der passer til.
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Smukke smykker
Af: Tone Rörseth, 2007
Med denne bog kan der virkelig komme gang i 
smykkeværkstedet! Enkelte af smykkerne kan la-
ves af det man har ved hånden (fx knapper) men 
de fleste opskrifter kræver, at man har et vist 
udvalg af perler, metaltråd og andre remedier. 
Smykkerne er fine og pigede og vil begejstre de 
fleste pynteglade pigesjæle.

Det er sjovt at strikke
Af: Malin Larsson, 2008
Vil du gerne lære at strikke? Så kan bogen her 
hjælpe dig. Her er vejledninger i forskellige 
former for strikning: retstrikning, perlestrikning og 
ribstrikning. Opskrifterne er enkle fx håndledsvar-
mere, halstørklæder, 
et pennalhus, en hue 
eller hvad med et fint 
tæppe til hunden? 

Mixed

Tryk! på tøjet
Af: Inga Walløe Pantzar, 2004
Dekoration og tryk på tøjet kan pifte dit klæ-
deskab gevaldigt op! Bogen beskriver mange 
forskellige teknikker, fx transfer hvor man kan 
overføre billeder eller fotografier til stof og 
servietoverførsel, hvor man finder et servietmo-
tiv man kan lide og overfører den til tøjet. Der 
kræves en del forskellige redskaber til mange af 
opskrifterne, men der er også enklere ideer hvor 
man blot skal bruge noget hobby tekstilfarve.

Made by me – en rigtig tøsebog 
Af: Trine Ring Olesen og 
Helene Møberg Johansen, 2008
Den kreative tøs’ guide til hele året. Her er 
kreative projekter til enhver lejlighed. Lækre ting 
til værelset, hyggemad til veninderne, halloween-
fest med Dracula-drinks, ond sauce og skummel 
bordpynt. Eller hvad med at designe din egen 
personlige lektiebog?

Fra mig til dig – Gaver du selv kan lave
Af: Eva-Marie Wilken, 2007
Her er mange fine ideer at hente til hjemme-
lavede søde og romantiske gaver. Hvad med 
en nakkepude med afslappende lavendel til 
mor. Man kan jo altid lave en til sig selv også! 
Denne bog er for de mere øvede, og mange af 
projekterne vil nok kræve voksenhjælp (fx til at 
sy de fine håndledsvarmere eller den funky taske 
med skind) men man kan også finde lettere ideer 
i bogen.

Lav hesteting
Af: Linda Hendry, 2005
Her er bogen til alle hesteglade kreative tøser. 
Der er ideer til pynt på værelset, fx en lampe-
skærm med hestemotiv, flotte 
hestebilleder til 
væggen, pude 
til sengen med 
hestemotiv 
eller hvad med 
at udsmykke 
din favorithests 
hovedtøj med 
et pandebånd, 
der matcher din 
hårelastik?

Kitch, glimmer og genbrug
Af: Hanne Damm og Sophie Malmros, 2010
Find alt dit gamle skrammel frem! Dette er en 
sjov bog med masser af ideer til skøre, sjove og 
pyntelige projekter. Med enkle midler kan man 
lave noget, der virkelig ser ud af noget og får ens 
veninder til at sige ”Wow!” Lav fx de fine collager, 
som vil pynte både på værelset og i resten af 
huset. 
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Kom med ud i naturen  
– kreative idéer til udeliv hele året
Af: Annemarie Jakobsen & Inger Skaarup, 2011
En dejlig bog med ideer som enten skal udfø-
res ude i naturen eller med 
materialer fundet i naturen. 
Tag fx på fotosafari med et 
kamera og fotografer skovens 
forårstegn, lav en insekt-zoo 
af insekter du selv laver med 
vindeltråd (de kan se meget 
livagtige ud!), eller lav bil-
leder med tang fundet på en 
strandtur. Her er ideer til alle 
årstider, og ind imellem finder 
man små lækre opskrifter.

Kreative digitaltøser

www.1000ideer.dk
Internettet rummer uendelige muligheder for inspiration. På denne hjemmeside finder du (som navnet siger) massevis af kreative ideer og småprojekter. Siden er både til børn og voksne 
http://avformtv.dk/
Denne side er egentlig en webshop, der sælger kreative artikler. Men man kan også finde mange små film, der giver instruktioner i, hvordan man laver forskellige sjove ting – fx smykker, søde marionet-dyr af kæmpepiberensere og meget mere.

www.cchobby.dk
Webshop, der sælger kreative artikler. Men se under ”Inspiration”. Her finder du over 2500 kreative ideer.

http://pinterest.com/
En virtuel opslagstavle om alt mellem himmel og jord. Opskrifter, kreative tips, underlige billeder og skøre ideer. Et herligt sted at gå på opdagelse.

Imovie (Iphone og Ipad, 30 kr.)
Drømmer du om at blive filminstruktør? Så download Imovie og prøv at lave dine egne film med dig, dine venner eller din familie i hovedrol-lerne. Du kan også lave seje filmtrailers. 

bibliotek.dk

http://bibliotek.dk/vis.php?origin=sogning&field4=forfatter&term4=&term2=kom+med+ud+i+naturen&field2=titel&term3=&field3=emne&field1=fritekst&term1=&mat_text=&mat_ccl=&field_sprog=&term_mat%5B%5D=&term_sprog%5B%5D=&field_aar=year_eq&term_aar%5B%5D=
http://www.1000ideer.dk/
http://avformtv.dk/
www.cchobby.dk
http://pinterest.com/
http://bibliotek.dk/

