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Mærk magien
når I er kreative sammen 
Finurligheder er et nyt koncept, der gør det enkelt for børn og deres 
voksne, at slippe kreativiteten løs derhjemme. Med vores kreative 
temakasser hjælper vi børnefamilier til en hverdag med mere 
nærvær, mere fordybelse og mere begejstring.

Mor, kreativ og 
iværksætter

Bettina Skindstad Ebert er udover at være mor 
til to, også den kreative halvdel af Finurligheder. 

Sammen med sin makker Kaare, udvikler hun kreative 
temakasser til børn og deres voksne. Finurligheder 

holder til i arbejdsfællesskabet Perron 28 i Ry.

“Den entusiasme børnene har, 
når de får lov til at udfolde deres 
kreativitet er fantastisk. Det er 
magisk at opleve, når de glemmer tid 
og sted og bliver opslugt i processen 
med at skabe noget, som er deres. 
Kan vi være med til at facilitere den 
proces med vores temakasser fra 
Finurligheder hjemme i familierne – 
så har vi opnået det, vi har sat os i 
verden for.

For os handler kreativitet om, 
at sætte en ramme og så ellers 
opfordre til fri leg indenfor de 
rammer. Derfor er vores koncept 
opbygget sådan, at hver kasse har et 
tema og i stedet for instruktioner er 
der inspirationsmateriale med. Vi vil 
nemlig gerne inspirere børnene og 
deres voksne til at skabe deres egne 
unikke kreationer. Men vi er klar over, 
at det ikke ligger lige til højrebenet 
for alle. Derfor støtter vi løbende 
op med hjælp og guides på vores 
website.” – Bettina Skindstad Ebert
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Brug tuscher 
til at tegne 

på træ og 
vatkugler

Brug garn til 
monsterhår
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Slip (u)hyggen løs
derhjemme

Lise,  
mor til Anton på 5 år:

Det er en god måde at 
samles om en kreativ 

stund og fordybe sig i de 
lækre materialer.

Og kassen egner sig til 
store og små :-)

Signe,  
mor til Frida på 8 år:

Materialerne kan 
sammensættes på kryds 
og tværs. Der er ikke en 
manual og en vejledning, 

man skal følge, så 
kassen ansporer til at 
man bruger fantasien, 

og det er fedt.



SÅDAN ER DU 

kreativ sammen 
med børnene
Du behøver ikke selv være super kreativ, for at hjælpe 
dit barn med at udfolde sin kreativitet. Vi guider dig 
igennem processen.
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Vælg et tema

Find 
inspiration

Find 
materialer

Værktøj

Skab!

Find et tema, som dit barn 
synes er sjovt at arbejde med. 
Det kan for eksempel være et 
monstertema, som er oplagt op 
til Halloween.

Sæt forskellige materialer frem 
på bordet. For eksempel papir, 
garn, træstykker, kork og andre 
dimsedutter, der kan gøre det 
ud for monsterkropsdele. Vælg 
gerne anderledes materialer, som 
børnene ikke normalt klippe-
klistre med.

Har I saks, limstift, limpistol og 
tuscher kommer I langt. 

Limpistolen behøver ikke være 
stor og fancy – de små er bedst til 
børn, og vær opmærksom på, at 
den ikke bliver for varm.

Start med at kopiere nogle af de 
idéer I har fundet – pludselig vil I 
mærke, at kreativiteten begynder 
at sprudle, og I gør det til jeres 
eget.

Kig på billeder af monstre og lad 
jer inspirere af, hvordan monstre 
kan se ud. Hvad er et monster 
egentlig – og skal jeres monster 
være sjovt? Uhyggeligt? Klamt? 
Eller noget helt andet?  I alle Finurligheders temakasser er der 

et hæfte, der hjælper med at slippe 
kreativiteten løs derhjemme.

Finurligheders temakasser er fyldt med 
spændende og anderledes materialer. 
En del af dem designer vi selv.

De nødvendige værktøjer kan 
købes sammen med temakassen på 
finurligheder.dk. 

Mærk magien, når I er kreative sammen 
derhjemme – nærværet, fordybelsen og 
begejstringen.

Finurligheder udvikler kreative 
temakasser til børn – og deres voksne. 



Liane, mor til Felix på 4 år 
og Naya på 7 år:

Jeg vil klart anbefale 
temakasserne fra Finurligheder!
Vi tog kassen med i sommerhus, 

og det var rigtig dejligt at have 
en masse forskellige, meget 

lækre og farverige materialer 
pakket sammen i en lille kasse.

Krea(u)hygge med 
monsterkassen
Monsterkassen fra Finurligheder er fyldt med 
monsterkropsdele, edderkopper, monsterpapir og 
andre nyttige ting, børn og deres voksne kan lave 
klamme, farlige, sjove, skøre og finurlige monstre 
ud af.

I kassen er også et hæfte, fyldt med 
monsterinspiration og hjælp til at komme i gang.

Monsterkassen 
koster kr. 300 
og bestilles på 
finurligheder.dk.

Find os på Instagram:
@finurligheder.dk
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