
Sådan laver du et skattekort til skattejagten 

Anvisningerne er lavet til Badut. Hvis du gerne vil bruge dem i en ikke privat sammenhæng sender du mig 

en mail og så finder vi ud af det. Se billeder og udskriv kort mm fra Badut: http://badut.typepad.com/ 
 

Det skal du bruge til at lave et skattekort: 

Helt almindeligt hvidt papir 

Vandfaste farver eller tucher 

Et tebrev kan eventuelt erstattes med stærk kaffe og en pensel. Teblade er også gode som supplement. 

Eventuelt: 

Starinlys eller ligter til at brænde kanter med. Et glas med vand. 

Lidt madlavningsolie. 

 

Trin for trin skattekort 

Begynd med at overveje hvordan dit skattekort skal se ud.  

Skal skattekortet bare være magisk og spændende, f.eks. til en skattejagt for mindre børn eller til en 

invitation kan du udskrive et skattekort fra Badut (husk at udskrive på en laserprinter, eller eventuelt 

udskrive og herefter kopier skattekortet).  

Vil du gerne have et skattekort, der viser et større område er det en god ide at tage udgangspunt i googles 

maps over det område hvor skattejagten foregår.  

Endeligt kan du også bare tegne et skattekort over skattejagtens område. Husk at pirater ikke tegner ret 

godt så det gør ikke noget hvis du heller ikke gør det. PåBadut finder du figurer der kan bruges til 

skattekortet. Giv eventuelt de forskellige lokaliteter sjove navne, som ”Hekse hytten”, ”Krokodille floden”, 

”Død Mands Bakke”, ”Skellet Søen” o.s.v.  

Når dit skattekort er tegnet river du alle kanterne af så du får en ujævn eventyragtig kant på dit skattekort. 

Kram skattekortet sammen og glat det ud igen. 

Nu skal skattekortet farves med te eller kaffe. Det er nemmest med et vådt tebrev der helt simpelt køres 

hen over skattekortet så det hele er farvet og lidt vådt. Husk også bagsiden på skattekortet. Når hele 

skattekortet er farvet krammes det let sammen til en blød bold. Det giver i øvrigt en fin effekt at drysse lidt 

tebade over og kramme dem med i bolden.  



Hvis man vil farve skattekortet med kaffe eller te skal man huske at pairet bliver ødelagt hvis det bliver for 

vådt, derfor er det bedst at ligge skattekortet på køkkenrulle, der kan opsuge overskydene væske og 

herefter pensle væsken på skattekortet. Kram sammen til en løs bold. 

Læg papirs bolden til tørring. Det tager nogle timer. Nu er skattekortet faktisk færdigt, men du kan gøre lidt 

mere for at få det endnu sejere.  

Når skattekortet er tørt kan man brænde kanterne. Hvis man har husket at rive kanterne er det egentligt 

ikke nødvendigt, men det giver alligevel lidt ekstra til det færdige skattekort. Brænd kun et lille stykke af 

gangen og sluk ved at puste og herefter fugte med en våd finger. Hvis man ikke slukker helt med den våde 

finger kan vigtige detaljer på skattekortet gå tabt. Hvis man vil brænde små huller er det bedst at lave et 

lille hul i skattekortet med fingrene og herefter brænde kanterne. Husk vand. Det er rigtigt svært at styrer 

når papiret gløder hele vejen rundt. Det lugter når man brænder skattekorets kanter så husk masser af 

udluftning.  

En anden ting man kan gøre for at gøre skattekortet rigtigt sejt er at give det lidt madlavningsolie. Tag lidt 

på hænderne og gnid det ud på skattekortet gerne mens du krammer det let så fedet fordeles ujævnt. Husk 

endeligt at brænde kanterne før du dypper skattekortet i olie, for den modsatte rækkefølge giver af 

indlysende grunde et dramatisk brændende skattekort. 

Nu er skattekortet færdigt. God skattejagt. 

  


