
Domherren är en kär besökare på vintern, med sitt vackra röda bröst och 
gulliga form. I denna uppgift skall du öva på att teckna av en domherre och 
sedan omvandla det du ser till en liten skulptur. 
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DOMHERREN 
Öva på att teckna och skulptera

Hur ser 
egentligen en domherre 

ut?

 Källa:https://se.dreamstime.com/royaltyfri-bild-
f%C3%A5geldomherresnowman-image25280176

https://se.dreamstime.com/royaltyfri-bild-f%C3%A5geldomherresnowman-image25280176
https://se.dreamstime.com/royaltyfri-bild-f%C3%A5geldomherresnowman-image25280176


1. TECKNA AV: Börja med att teckna av bilden av domherren så exakt du 
kan. Kalkera inte. Rita på ett A4 med blyerts och sudda om det behövs. 
Använd dig av bilden med rutnät på och rita upp lika stora rutor för att 
mer exakt kunna rita av formerna.
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Källa: http://www.supercoloring.com/sv/malarbilder/domherrar

Försök att få det så 
likt som möjligt.



2. FÄRGLÄGG: Titta på foto av den lilla träskulpturen på bilden nedan. Lägg 
märke till vilka färgerna är och var de befinner sig på domherren. Färglägg 
din egen teckning så att det blir så likt som möjligt. Använd färgpennor (typ 
blyerts) och täck ordentligt så att det blir starka färger. Var noggrann.
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Vilka färger ser du och var 
på domherren finns de?  

Titta noga! 

Bildkäla: https://www.irishantverk.se/sv/articles/2.60.316/domherre



3. SKULPTUR:  Nu skall du forma en egen lite domherre. Följ instruktionerna 
och var noga med att städa efter dig när du är klar. Glöm inte att skriva namn 
på ditt arbete så att du känner igen det.
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1. 
Knyckla ihop lagom 

mycket tidningspapper 
och forma en oval kropp. 
Använd tejp för att fästa 

pappret. 

2. 
Forma ett litet huvud . 
Fäst på kroppen med 
tejp. Fortsätt lägg på 

papper så att det 
stämmer med 

fågelformen.Tejpa fast.
Nu skall din 
fågel bli 3-

dimensionell. 
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3. 
När du är färdig med 

formen river du små bitar 
tidningspapper och vitt 

skisspapper.  
Hämta tapetklister. 

4.  
Lägg på ett första lager 
pappersbitar. Det måste 
vara tapetklister på båda 

sidorna av 
pappersbitarna. Få det så 

slätt som möjligt. 

5.  
Varannat lager skall vara 
vitt skisspapper - då har 

du koll på hur många 
lager du lägger. 
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6. 
Rita stjärtfjädrarna 
på ett lite tjockare 

vitt papper 
(kartong) och klipp 

ut. 

7. 
Tejpa på stjärten och täck 

med mer papier maché 
(tapetklister och 

pappersbitar), så att det 
blir så slätt som möjligt. 

8. 
Nu måste fågeln torka. 

När den är torr gör du två 
hål där benen skall sitta. 

Använd en syl.  
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9. 
Nu skall du göra ben och 
klor. Vik ihop en ståltråd 
så att det ser ut som en 

gaffel. 

10.  
Böj upp ändarna (benet) 
och snurra tråden så att 

det blir ett ben. 

11.  
Gör två lika stora ben 
med klor. Knipsa av 

tråden om den är för lång. 
Tänk på att en bit av 

benet skall stickas in i 
kroppen.  
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12. 
Sätt fast benen i hålen. 

Använd limpistol om det 
behövs. Därefter är det 

dags att måla. Vi 
använder akrylfärg. Tänk 

på reglerna för akryl.

13. 
Måla din domherre. Titta 
på din skiss, eller på en 
bild av fågeln, så att du 
vet var de olika färgerna 

skall vara.

14.  
Gör en liten näbb och 

limma på.  
Näbben skall vara svart - 
och inte orange som på 

denna lilla domherre.  
Färdig!
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Viktigt:  
Akrylfärg är en plastbaserad färg och 
går inte bort när den har torkat. Det är 

därför viktigt att du alltid tvättar av 
penslarna och använder 

skyddspapper när du målar. Använd 
förkläde. 


Plast är dåligt för miljön och därför 
slänger vi överbliven färg i soppåsen.


Så lite färg som möjligt i vasken!

Bildkälla: https://indora.se/allt-du-behover-for-att-mala-med-


