


Bilhjul og rutebiler sammen med  



Ole´s nye Autobil med Mc. Einar 



Der skitses biler forfra 



bagfra 



og fra siden 



Skitserne farvelægges 



til plakater 



Gine klar til konkurrence 



”Lav en Storm P bil” 



Designskitse til Animeret Bil 



Færdig og lige klar til at deltage i 
”Cars” 



På genbrugs-jagt hos Remida 



Hjembragt ”Genbrugs-guld” 



Der klippes og klistres 



Biler toner frem 



Store 



og små 



på rad og række 



Derefter skal der broderes 



vejskilte i korssting 



Arbejde og Råhygge 



Koncentration 



og kold vinter 



Opsømning på motorvej 



Instruktion i glas-nøglering 



Det er svært at klippe en rund  



Tungen lige i munden ved placering af 
småstykkerne 



Sættes på ovnplade 



og brændes ved 820 grader 



Design af nøgle 



De færdige sæt 



Igen skal der tegnes 



Biler set fra siden 



Vi holder afstemning  



om hvilke biler der skal overføres til 
pap 



med overhead 



Linjerne rettes til 



Med passer og lineal 



De udskårne biler males 



Der laves en højre og venstre side 



så alle har travlt 



med at blive klar til udstilling 



hos Jydsk Automobil Centrum 



Måske der mangler lidt i størrelsen 



Men vi har nogle super smarte nøgler 
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