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Spikk merkestikker til planter 

Modell, oppskrift og foto: Arild Larsen 

Dette trenger du: 

• Et ferskt emne i furu eller gran, ca. 15 til 20 
cm 

• Øks  

• Klubbe  

• Huggestabbe  

• Kniv  

• Olje, for eksempel linolje  

• Maling, for eksempel akrylmaling 

Slik gjør du: 
1. Få hjelp av en voksen til å kløyve ut emner av en fersk trekubbe. Dette gjør dere ved å plassere emnet på 

høykant på huggestabben, og så sette øksa midt på toppen av emnet. Deretter slår dere med treklubba 
oppå øksa, sånn at øksa kløyver og emnet sprekker tvers igjennom.  

2. Nå har dere to emner, og da kan dere gjøre det samme en gang til med begge emnene. Nå er det fire 
emner.  

3. Fortsett på samme måte helt til emnene er ca. 0,5 cm. tjukke. Nå har du emner til å spikke mange 
merkepinner.  

4. Les mer om å kløyve ut emner her: http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/laere/kloeyv_fram_emner   

5. Nå kan du bruke en blyant til å tegne opp hvor du skal spikke. Det er viktig at merkestikken er spiss i den 
ene enden, slik at du enkelt får den ned i jorda. På toppen kan du forme den til som du vil.  

6. Når du er ferdig med å spikke ferdig alle merkestikkene, kan du la dem tørke til neste dag.  

7. Så setter du inn den delen av stikkene som skal ned i jorda med litt olje, f.eks. rå linolje. Du kan også 
bruke rapsolje hvis du ikke har linolje.  

8. Til slutt kan du male toppen av stikkene i de fargene du vil. Her er det brukt linoljemaling, men du kan 
bruke den malingen du har.  

9. Etter at du har malt, skriver du på stikkene hva slags planter du har sådd. 
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Trinn for trinn 
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