
Arbejdsark, frimærkeskabelon ark 1 
Ekstramateriale til side 42:
Jul – Sådan laver du julepynt, 
Lisbeth Damgaard, Forlaget Carlsen.  
(En inspirationsbog for børn fra 4 år), 
ISBN 978-87-1146600-1

Denne side er blot info

og viser størrelse på frimærker på 

frimærkeark 1 og en udførlig opskrift til Word.

1.  felterne Tegn en tegning på et A4 ark, (eller print side 2 eller 4 i denne fil og tegn 

i så de passer med skabelon 1 eller 2), og scan den ind.

2. Download den EPS frimærkeskabelon, ark 1 eller ark 2 til din computer.

3. Åben Word. Vælg fra topmenu: ’Indsæt’ + ’Billede’  + ’Fra fil...’. 

Vælg den tegning du har scannet ind, klik ’Indsæt’.

Nu ligger tegningen i dit Worddokument, men er sikkert for lille.

4. Klik nu på filen, og vælg fra topmenu ’Formater’’.

Klik på ’Størrelse’ og vælg 100% (eller hvad der passer til din tegning). 

5. Træk margin markeringer så langt ud at tegningen kan komme helt til kant. 

6. Når din tegning ligger som den skal, klikker du uden for tegningen med din mus 

Vælg fra topmenu: ’Indsæt’ + ’Billede’  + ’Fra fil...’.

Vælg skabelonen, du lige har downloadet, klik ’Indsæt’. 

7. Nu ligger skabelonen på side to i dit dokument og er for lille. 

Klik nu på skabelonen, og vælg fra topmenu ’Formater’. 

Klik på ’Størrelse’ og vælg 100% til skabelonen.

Klik på Layout, og vælg det ikon der hedder ’Foran tekst’.

8. Ryk nu frimærkeskabelonen op på plads.

9. Print dine frimærker og klip langs de tynde grå streger imellem frimærkerne. 

Test med de indstillinger du har på din computer, på min skal jeg vælge 

100%uden kant, så bliver de den rigtige størrelse.



Ekstramateriale til side 42: Jul – Sådan laver du julepynt, Lisbeth Damgaard, Forlaget Carlsen, ISBN 978-87-1146600-1. 

Hvis du vil tegne frimærker der passer ind i skabelonen, skal du bruge dette ark til at tegne på og senere scanne ind.Arbejdsark, frimærkeskabelon ark 1 



Arbejdsark, frimærkeskabelon ark 2 
Ekstramateriale til side 42:
Jul – Sådan laver du julepynt, 
Lisbeth Damgaard, Forlaget Carlsen.  
(En inspirationsbog for børn fra 4 år), 
ISBN 978-87-1146600-1

Denne side er blot info

og viser størrelse på frimærker på 

frimærkeark 2 og en udførlig opskrift til Word.

1. Tegn en tegning på et A4 ark, (eller print side 2 eller 4 i denne fil og tegn i 

felterne så de passer med skabelon 1 eller 2), og scan den ind.

2. Download den EPS frimærkeskabelon, ark 1 eller ark 2 til din computer.

3. Åben Word. Vælg fra topmenu: ’Indsæt’ + ’Billede’  + ’Fra fil...’. 

Vælg den tegning du har scannet ind, klik ’Indsæt’.

Nu ligger tegningen i dit Worddokument, men er sikkert for lille.

4. Klik nu på filen, og vælg fra topmenu ’Formater’.

Klik på ’Størrelse’ og vælg 100% (eller hvad der passer til din tegning).

5. Træk margin markeringer så langt ud at tegningen kan komme helt til kant.

6. Når din tegning ligger som den skal, klikker du uden for tegningen med din mus. 

Vælg fra topmenu: ’Indsæt’ + ’Billede’  + ’Fra fil...’.

Vælg skabelonen, du lige har downloadet, klik ’Indsæt’.

7. Nu ligger skabelonen på side to i dit dokument og er for lille. 

Klik nu på skabelonen, og vælg fra topmenu ’Formater’. 

Klik på ’Størrelse’ og vælg 100% til skabelonen.

Klik på ’Layout’, og vælg det ikon der hedder ’Foran tekst’.

8. Ryk nu frimærkeskabelonen op på plads.

9. Print dine snyde frimærker og klip langs de tynde grå streger imellem frimærkerne. 

Test med de indstillinger du har på din computer, på min skal jeg vælge 100%

uden kant, så bliver de den rigtige størrelse.



Ekstramateriale til side 42: Jul – Sådan laver du julepynt, Lisbeth Damgaard, Forlaget Carlsen. ISBN 978-87-1146600-1. 

Hvis du vil tegne frimærker der passer ind i skabelonen, skal du bruge dette ark til at tegne på og senere scanne ind.Arbejdsark, frimærkeskabelon ark 2




