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Rødhætte Art book  

 

Du skal lave en art book, som er inspireret af eventyret om Rødhætte. 

Hvis du ikke lige kan huske det, kan du se en af de to versioner på youtube 

Kort version: https://www.youtube.com/watch?v=oG6cm9uXozY 

Fuld version: https://www.youtube.com/watch?v=sTlcFhrPjrg 

Du skal arbejde med din Art book over flere uger, så opgaverne er inddelt i 

ugentlige etaper. 

 

Anden uge 

I denne uge skal du lave Rødhætte og bedstemorens hus i skoven. 

Materialer: 

Tegnegrej: Blyant, tus, farveblyanter eller farvekridt. 

Papir til at tegne på, eks. kopipapir, tegnepapir, linjeret papir, ternet papir, 

karton eller pap. osv. 

Papir til collage, eks. gavepapir, reklamer, ugeblade, farvet A4 papir osv. 

Limstift 

Saks 

Lineal 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oG6cm9uXozY
https://www.youtube.com/watch?v=sTlcFhrPjrg
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Rødhætte: 

 

1. Tegn Rødhætte med 
en blyant, klip hende 
ud. 
Du bestemmer 
hvordan hun skal se 
ud, men du skal ikke 
tegne for meget pynt 
på hende (endnu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Lim noget rødt papir 
på hendes ben.  
Papir du finder eller 
selv farver. Du skal kun 
lime på benene, og 
bagefter klippe resten 
af papiret væk. Det er 
nemmest at gøre fra 
bagsiden. 
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3. Fortsæt med at lime 
papir på Rødhætte. 
Hun skal selvfølgelig 
have en rød hue og 
måske en kappe, men 
hendes tøj, kan godt 
være andre farver. 

     

 

4. Når Rødhætte har fået 
flot tøj på, kan du 
tegne hendes øjne, 
næste og mund op 
med tus. Du kan måske 
også tegne den kurv, 
hun skal have med til 
sin bedstemor.  

5.  

  

6. Til sidst skal du lime 
Rødhætte op på et 
stykke karton, pap 
eller papir, der er  
21 x 21 cm. Du kan 
også tegne træer på. 
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Bedstemorens hus:  

 

1. Tegn bedstemorens 
træhus på et stykke 
papir eller karton, der 
er 21 x 21 cm. 
 Kig fx på billedet 
ovenfor. Du skal tegne 
med blyant først og 
tegne det op med tus 
eller farver bagefter. 
Husk at få tegnet 
brædder på huset, så 
man kan se at det er et 
træhus. 

 
 

 

  

2. Hvis du tegner to 
prikker over hinanden 
på nogle af 
brædderne, så ligner 
det søm eller skruer 

3.  
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4. Nu skal du til at farve 
dit hus. Du kan 
begynde med at farve 
vinduerne  i en mørk 
farve. Hvis du lader en 
lille område i hver 
rude, være hvidt, så 
ser detud som om det 
er blankt. Prøv selv       

 
 
 
 

5. Nu skal resten af huset 
farves. Du må gerne 
bruge andre slags 
farver, men det er en 
god ide at trykke lidt 
hårdt med farvekridt 
eller farveblyanter. Så 
bliver huset nemlig 
mere tydeligt. 
 
 

 

6. Til sidst kan du farve 
baggrunden mørk eller 
tegne tæer inden du 
farver himlen. Husk 
tykke træer først og 
tynde træer længere 
bagved. 

 

 

 

 

 

 


