
“Se den griper”

Du trenger tynn kartong (A4), 5 sugerør. hyssing, limpistol og saks

1. Legg venstre hånd ned på et stykke kartong (bruk høyre hånd om 
du er venstrehendt). La det være ca 1 cm mellomrom mellom 
fingrene

2. Tegn rundt hånda. Merk av hvor leddene i fingrene sitter.

3. Klipp ut den tegnede hånda. Figuren til høyre viser innsida av  
venstre hånda (tegningen blir speilvendt).

4. Klipp til sugerør, skråskjær dem slik at leddene lettere lar seg 
bøye, som vist på figuren.

5. Lim sugerørbitene til pappen. La det være 1-2 mm mellom dem i 
leddene.

6. Brett pappen i fingerleddene, slik at de lettere kan bøyes.

7. Træ en snor gjennom sugerørene. Fra toppen av hver finger og 
helt til håndleddet. Snorene limes fast i fingertuppen.

8. Dra i snorene og se at fingrene krummer seg.

Hvordan virker hånden?

I fingrene er det ledd som kan bøyes inn mot håndflaten. På 
innsiden og utsiden av fingrene går det sener (tynne tråder), som 
er festet til musker i underarmen. Når musklene trekker seg sam-
men, strammes senene og  fingrene bøyes eller strekkes ut, akku-
rat som i vår modell.
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