
RÆVE-STREGER
En rævestreg er at gøre noget, der er 
listigt og lumsk for at drille.

På Kunsten er der udstillet et kunst-
værk lavet af Nina Saunders. Hun kan 
lide at sætte fundne ting sammen 
på en drillende måde. Her har hun 
brugt en udstoppet ræv og en sofa. 

Kig godt på kunstværket. 
Hvorfor har den så mærkelige ben? Og 
hvad tror du, der gemmer sig under 
puden? Hvad tror du ræven tænker på? 
Hvis ræven kunne tale, hvad tror du 
den vil fortælle os? Hvad forestiller du 
dig den laver, når museet er lukket?

Prøv tre rævestreger her på arket.

Del dine rævestreger med #kunstendk.

 

   RÆVE-HALE
Find garn, tusch, elastik og servietter.

Fold servietterne ud og læg dem på gulvet. 
Klip et stykke garn, der lige så langt som dig 
selv. Bind enden af garnet fast til tuschen. Bind 
garnet om maven og lad tuschen dingle ned, så 
den rammer servietten. Bøj evt. knæene. Brug 

nu din krop til få sving i tuschen, så du laver 
streger på servietterne. 

Lav en rævehale. Riv servietterne ud i lan-
ge baner. Læg banerne sammen på en 

måde, du synes er flot. Saml nu banerne 
i den ene ende med med elastikken. Så 

har du en rævehale. 

Sæt halen i buksekanten på en, du 
synes kunne være sjov, skør eller 
smuk med en rævehale. Kan du 
sætte halen fast uden at de op-

dager det?

RÆVE-TEGNING

       FORM EN RÆV
Skab din egen ræv af piberensere, silke-
papir og hvad du ellers kan finde. 

Prøv at forme din rævs humør. Smiler den 
og er glad? Råber den, eller er den i dril-
lehumør? 

Giv din ræv øjne. Tegn selv eller klip øjne 
ud fra arket. Sæt dem fast med tape, clips 
eller lim. 

På Kunsten ligger ræven i en sofa. Hvor 
er din ræv? Er den i sengen eller på toi-
lettet? Kravler den ud af vaskemaskinen? 
Eller noget helt andet? 

Sæt din ræv et sted hjemme hos dig. Må-
ske kan du overraske eller drille nogen?

Kan du lave en tegning i luften? 
Det skal du prøve nu, med garn.

Find et spisebord med stole. Start din tegning 
ved at binde enden af garnet fast til et bordben.

Vikl garnet rundt mellem stole og bordben, indtil du 
synes garn-tegningen er færdig. Træd et skridt til-
bage. Hvordan ser din tegning ud? Hvem kan du 

overraske med din tegning? 

Kravl ind i din tegning. Kan du bevæge dig 
derinde? Og kan du kravle igennem den? 

Kan de voksne også være inde i 
din tegning?
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Du kan også   give din ræv   tæ
nder!  Tegn rævens tænder. K

lip
 dem ud og  sæt dem fast m

ed lim
 eller tape.
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