Ei typisk husmus
Når nettene blir lange og kulda setter inn så sier vesle musemor til ungeflokken sin: Hvis
ingen går i fella, men passer seg for den…..
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Dette trenger du:
•
•
•
•
•
•
•
•

Grå toveull
Grønnsåpe og vann. 1 liter vann og 1 dl grønnsåpe
Boks til å tove oppi
Et lite håndkle til underlag
Skalpell
Tynn heklekrok
Små glassperler til øyer og snute (4-5 mm)
Tynn synål og sytråd

Slik gjør du:
1. Ta en dott av ull og dypp den i vannet. Klem den sammen.
2. Dra ulla ut i lange strimler med 2-3 cm bredde. Nøst noe av ulla jevnt på ullkula. Dypp ullkula i vann og
klem forsiktig ut noe av vannet. Rull kula lett mellom håndflatene. La ulla filte seg litt sammen. Dypp av og
til.
3. Rull på mer ull og fortsett å rulle kula mellom håndflatene. Etter hvert klemmer du ulla mot kula som er
inni, på samme måte som du lager snøball.
4. Når ulla på kula begynner å bli litt fast, kan du rulle hardere. Du kan også rulle kula mot håndkleet på
samme måten som når du baker boller. Etter hvert får du ei glatt, fast og fin overflate.
5. Form kula til formen til egg, litt spissere i ene enden. Dette blir musekroppen.
6. Ønsker du, kan du nå putte den våte kula ned i en plastpose og knyte den igjen og fortsette å tove.
7. Dra ut ei remse med litt tørr ull. Væt den og rull den mellom hendene. Dette brukes til musehale.
8. Ørene lages av et lite flak. Legg litt ull på underlaget, bløt det med grønnsåpevannet og tov et lite flak.
Dette må toves så det blir fast.
9. Hvis du ikke skal lage flere mus er det lurt å rydde arbeidsplassen din før du setter deg og tover videre
med musa i plastposen. Ulla må være skikkelig tovet når vi skal montere musa.
10. Skyll ut såpa og legg kula til tørk det er enklere å montere den tørr.
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MONTERING:
11. Bestem deg for hvor ørene skal være
12. Skjær ett hull fra ene sida til den andre.
13. Klipp ei remse av ullflaket (1 ½-2 cm brei.) I den ene enden skjæres et hull.
14. Stikk en heklenål gjennom hodet på musa, hekt på remsa og dra den gjennom.
15. Klipp til ørene
16. Halen kan sys på, men her kan du også lage ett hull å dra musehalen gjennom, men her må du nok
bruke nål og tråd i stedet for heklenåla.
17. Sy på glassperlene til øyne og snute.
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