
BRETT DIN EGEN MINISARKOFAG 

            Alt du trenger er to ark og en saks. Hvis dette er første gangen du skal brette en minisarkofag er det    

             lettere å gjennomføre med et ensfarget ark. Dekorer minisarkofagen etterpå med hieroglyfer og egyptiske  

             symboler. Du kan finne eksempler i det elektroniske heftet vårt.  

 

   

  

Figur 1: Start med to kvadrater. Det ene kvadratet skal 
være en halv cm mindre enn det andre. For eksempel har 
du et kvadrat på 15cmx15cm, og et annet på 
14,5cmx14,5cm 

Figur 2: En enkel måte å lage et kvadrat på er at å ta et 
vanlig A4 ark, og brette det ene hjørnet til den ene 
langsiden. 

Figur 3: Klipp vekk rektangelet. Figur 4: Åpne trekanten din, så har du et kvadrat med en 
brettet linje. Om du klippet deg et kvadrat uten å brette 
det fra et A4-ark, så bretter du det ene hjørnet over til 
motsatt hjørne. Slik at du får deg en brettet linje midt på 
arket. 



 

 

 

 

 

 

  

  

Figur 6: Når du åpner kvadratet ditt nå så har du et kryss. 
Sørg for at du har det ene hjørnet pekende ned mot deg 
selv.  

Figur 5: Nå bretter du sammen de motsatte hjørnene på 
andre siden. 

Figur 7: Brett hjørnet som er nærmest deg opp til den 
midterste linjen. 

Figur 8: Gjør det samme med det motsatte hjørnet. Sånn at 
arket ditt ser ut som på bildet. Et godt tips her er å sørge 
for at linjene på trekantene treffer hverandre midt på, slik 
at du ikke får noen skjevheter. 

Figur 9: Når du åpner arket ditt ser du at du har fått tre 
horisontale linjer. 

Figur 10: Brett hjørnet nærmest deg opp til den nærmeste 
linjen. Da har du fått en liten trekant nederst på arket. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 11: Fortsett med å brette samme del av arket, 
men denne gangen bretter du over trekanten og opp til 
den midterste linjen på arket.  

Figur 12: Snu arket rundt, og utfør steg 10 og 11 på den 
motsatte siden. 

Figur 13: Arket ditt vil nå se ut som på bildet. Figur 14: Brett inn sideflappen. Du ser at spissen på 
hjørnet passer perfekt inn mot midten. 

Figur 15: Fortsett med å brette samme side frem til 
spissen, sånn at trekanten ikke er synlig lenger. 

Figur 16: Utfør stegene 14 og 15 på motsatt sideflapp. 



  

Figur 17: Arket ditt vil nå se ut som på bildet. Figur 18: Brett ut igjen begge sideflappene. Legg merke til de 3 
nye vertikale linjene på hver sideflapp. Et godt tips her er å 
brette den første linjen grundig en gang til (linje nummer 1) på 
begge sider. Det vil gjøre så den siste delen vi skal brette blir 
lettere å gjennomføre. 

Figur 19: Brett langsiden som er nærmest deg inn mot den 
midterste linjen. 

Figur 20: Gjør det samme på langsiden på motsatt side. Arket ditt vil 
nå se ut som på bildet. 

Figur 21: Brett ut igjen sidene, men ikke helt ned. La de stå 
rett opp, slik at de blir vegger i sarkofagen du skal brette. 

Figur 22: Fra linje 1 som vi brettet grundig tidligere ser vi 
et hjørne med en diagonal linje. Dette hjørnet skal vi 
brette inn og opp til linje 2. 



    

Figur 23: Sett ovenfra når hjørnet blir brettet inntil 
brettelinje nummer 2. 

Figur 24: Sett fra siden når du har brettet inn hjørnet. Bunnen av 
minisarkofagen blir der hvor vi brettet linje 1 grundig. 

Figur 25: Fortsett med hjørnet på motsatt side, og brett den 
inntil brettelinje 2. 

Figur 26: Når du har brettet inn begge hjørnene tar du sideflappen 
og legger den over hjørnene. Du ser at spissen passer fint inn i 
bunnen. Arket ditt skal nå se ut som på bildet. Fortsett med motsatt 
side, og følg de samme instruksene for å brette inn hjørnene. 

Figur 27: Da er bunnen i minisarkofagen blitt ferdig! For å 
lage lokket begynner du på kvadratet ditt som var litt større, 
og følger de samme instruksene som du akkurat har utført 
for å lage bunnen. Lykke til!  

Figur 28: Minisarkofag laget i samarbeid med Historisk 
Museum. 



           

   


