
AVISPAPIRPOTTE

DU TRENGER: 
Avispapir 

Den varme og lyse årstiden er kort i Norge, og derfor kan det være lurt å forlenge sesongen 
ved å så frøene innendørs, og la dem spire et varmt sted med sollys. Når det blir varmere 
i været, kan spiren flyttes over i en større potte eller ut i hagen. Fjern avispapiret når du 
planter om spiren, men behold gjerne jorden rundt frøet så det får være mest mulig i ro. 

SLIK GJØR DU: 

1. Bruk et rektangulært ark på 
størrelse med et A3-ark, for 
eksempel en avisside. Pass 
på at det blir helt kant i kant 
når du bretter. 

2. Brett arket en gang på mid-
ten (så det blir som et A4-ark).
Så bretter du arket en gang 
til på midten (så det blir som 
et A5-ark). Deretter bretter du 
arket enda en gang på midten, 
men denne gangen skal du 
åpne den siste bretten igjen. 
Poenget er at du skal se siste 
bretten på midten av arket slik:

3. Ha arket liggende på bordet 
med den lukkede siden vekk 
fra deg. Ta det øverste venstre 
hjørnet, og dra det ned og inn 
mot midten av arket slik at den 
venstre siden åpner seg. Dette 
punktet er litt vrient, pass på at 
det ser slik ut når du har brettet: 

4. Brett det nye, nederste høyre 
hjørnet over på det venstre 
hjørnet. Altså lukk venstre side 
igjen ved å brette trekanten på 
midten. 

5. Gjenta punkt 3 og 4 på høyre 
side. Nå skal arket ditt se ut som 
et hus med spisst tak.

MILJØAGENTENES
AKTIVITETSARK



9. Vend hele arket ditt, og gjenta 
punkt 6, 7 og 8 på denne siden.

10. Nå gjenstår det bare å 
åpne potten. Dette er litt vrient.
Hold arket i den ene hånden 
med spissen ned. Åpne rom-
met mellom de to flappene. 
Dytt inn bunnen så den blir flat. 

11. Brett flappene inn og ned 
i potten. 

Nå er potten ferdig og klar til 
å brukes til å så frø. Sørg for 
å fylle på godt med jord slik 
at flappene holdes nede, og 
spiren får sollys. Jorden synker 
sammen når den blir våt så 
vann gjerne litt underveis når 
du fyller på med jord. Ha avis-
papirpottene stående på en 
tallerken eller i en boks så det 
ikke blir søl når du vanner. 

6. Brett øverste, venstre ytterkant 
inn mot midten.

7. Brett venstre side en gang til. 

8. Gjenta punkt 6 og 7 på 
høyre side.  

Tips: Du kan 
lage et mini- 
drivhus av en tom 
drueboks som du 
setter avispapirpottene 
i. Da får frøene det ekstra 
varmt og fuktig. Lag noen hull 
både i bunnen og lokket hvis det 
ikke er det fra før. 


