
Fjer for Fun 



Høns i lange baner 



Optakt med ”Burhøns” af Gnags 



Snak om forskellige slags høns og 
deres betingelser 



Der pustes æg i ”Blinkende Lygter” 



Der pustes og pustes 



og pustes 



Æggene dekoreres med flyvende fugle 



Ginen som høne 



Hønseiagttagelser til plakater 



Sjove hønsefugle med fjerbolde 



Nogle med lang hals 



andre med skæve ben 



Avisskellet til fugl 



Det er ikke let !! 



Avisformen beklædes med gibs 



Fuglefødder studeres 



Hvorefter de formes i ler 



Males og dekoreres 



Så skal der strikkes benvarmere til 
fuglen 



Man må hjælpes ad med 
fingerstrikningen 



Fuglefjer klippes i hvidt stof 



Fjerene limes på 



Husk nu fjerbolden ! 



Øjne lavet i glas 



De første hønsefugle oppe at stå 



Sådan !! 



Mange forskellige udgaver 



Høns i akvarel 



Syes på badmintonketcher 



Nu skal der væves 



Burhøne på den ene side og fri høne 
på den anden 



Også her er det nødvendigt med en 
hjælpende hånd 



Soklerne males sorte 



Klar til udstilling 



I Randers Badmintonklub 



Pip alle steder 



Høns ved ”Bane 7” 



og høns i Glasbygningen på skolen 
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