
Telefoner for børn 

Amanya holder glædesstrålende sin nye telefon op til øret. 

Den er flot, den nye telefon, og nu kan hun så snakke med de 

andre i hendes klasse. 

Amanya er syv (ok, næsten otte!) år og har netop afsluttet 2. 

klasse på Tegemeo. I pauserne har hun sammen med sine 

skolekammerater udviklet en telefon for børn. For at bygge 

sådan en telefon skal der bruges tre stykker papir og en 

kuglepen. Ja, dette bliver en forklaring i bedste Jørgen Klevin 

stil!  

 

Her ser I Amanya med tre stykker papir. Papiret fra 

kladdehæfterne er bedre end det hvide papir, da det hvide 

papir er for stift. 

 

 

Først skal der foldes tre baner af hvert af papirerne. De skal være 

cirka lige brede. 

Efter at have foldet tre baner, vikles den ene papir-bane om en af 

de andre, som I kan se på billedet. 

 

 

 

 

 

 

Det skal foldes, så det kommer til at passe 

med, at den lange bane foldes (1½ fold)  ind 

i den lille bane, som på billedet er foldet. 

Derefter afsluttes den lille bane, ved at hive 

den igennem en af folderne (der hvor den 

lange er på tværs).  



På billedet foldes den lange bane ind i den lille. Enden af den lange 

foldes ind i den lille, så den lukker og holdes på plads… uden at der 

skal bruges lim eller tape! 

 

 

 

 

Den første lille bane er foldet færdigt. Her folder Amanya den 

anden lille bane om den lange. Det gøres efter samme princip 

som ovenfor.  

Når begge banerne er foldet om den lange, afsluttes den lange 

banes anden ende ved også at hive den gennem folderne. De to 

korte/små baner skal inden da rykkes sammen, men ikke for 

tæt, for telefonen skal jo helst kunne lukkes. 

Nu skal telefonen udstyres med knapper, skærm og måske et 

kamera. Hertil bruges kuglepennen. Hvis man er så heldig at 

have farver, så kan de jo også bruges. 

Ja, og så er der kun tilbage at ringe til de andre, der også har 

lavet en telefon for børn! 

 God fornøjelse  


