
Vippe legetøj 
Når der på skift skubbes og 

trækkes i de vandrette træstyk-

ker, vipper fuglene op og ned 

eller figurer vipper frem og til-

bage. Teknikken er at to lodrette 

vipper, sidder fast i to vandrette 

træstykker med søm, når så stykkerne skubbes/trækkes mod eller fra hinanden, 

så vil fugle eller figurer vippe. 
Mænd der hamrer på skift 

Mænd der trækker i snor 

Fugle der spiser på skift 



Fugle der trækker i samme orm 

Delfiner 

Flere figurer på række 

 
 



Snoren 

limes i hænderne 

på de to mænd. 

Manden kan få en 

agern– eller skind 

hat. 

Vippelegetøjet kan også males. 

 

Der skal bruges 

Til vippemekanisme.  

Enten to trælister, dimension f.eks. 8 x 

21 mm eller et grenstykke som er 

flækket i to, diameter 3—3,5 cm, 

længde 25—30 cm. 

Til fugle.  

Lige grenstykke diameter 2,5—3 cm, 

længde ca. 20 cm. 2 stk. 8 mm rund-

stok a’ ca. 8 cm. 

Til mænd.  

Grenstykke med sidegren, diameter på 

hovedgren 2,5—3 cm, længde ca. 14 

cm. grenstykker til huggeblok og ham-

merhoveder eller et stykkesnor. 

4 små søm længde ca. 20 mm, trælim, 

forskellige træbor. 

Arbejdsgang 

Fugl.  

Snit fuglen, bor 8 mm hul under fugl, 

halvt ind i fuglen og sæt rundstok i 

hullet. 

Mand.  

Snit hoved, klip sidegrenen i rette 

længde, armlængde plus til ekstra 

stykke til mand der hamrer. Under fi-

guren laves snittes en tap der kan 

komme i vippemekanismen eller der 

saves af og bores et hul, hvor i der li-

mes et stykke rundstok. 

På hammermand sættes et grenstykke, 

hvor i der er boret et hul.  



Sæt figurerne på det øverste træstykke, bor 

huller ind gennem rundstok eller tap. Kom 

søm gennem træstykke og rundstok/tap og 

bank dem fast, se fotos og tegning. Hvis 

sømmet ikke hamres helt ind først, er det let-

tere at skilles, hvis det ikke fungerer rigtigt. 

Rundstok/tap fastgøres til det andet træstyk-

ke på same måde, der skal være lidt afstand i 

mellem træstykkerne, se fotos og tegninger. 

Rundstok/figur vipper bevæges mod eller fra 

hinanden, vist på tegninger nedenfor. 

Vippemekanisme. 

Der skal laves aflange huller i træstykker, 

laves ved at bore 2 styk  9 mm huller og fjer-

ne det mellem liggende træ, med stemmejern 

eller kniv, se tegning nedenfor. Afstanden 

imellem dem skal være så det passer med at 

figurerne vipper, især ved mænd der hamrer 

skal det passe, så de kan hamre på blokken 

(der er også muligt at justere senere, ved at 

flytte på hammerhoved). 

Hullerne skal sidde lige overfor hinanden i 

de to træstykker, men gerne sådan at der er et 

stykke modsat som man kan holde fast på. 

 

Bor 2 mm huller fra siderne ind til de aflange 

huller, midt i hullet. 

 

 

Bor hul i huggeblok og træstykke, så 

de kan samles med et stykke rundstok, 

se tegning. 


