
Aktiviteten er oplagt til et fag som Håndværk og Design eller til Klassens 
Time. Kombiner eventuelt sokkedyrsdagen med kage-bage-salg eller tombola 
med elevernes brugte legetøj. Se mere på www.sosbornebyerne.dk/
skole/aktiviteter

SY SJOVE SOKKEDYR 
Sokkedyr er en nem indsamlingsaktivitet, som dine elever vil elske. Børnene 
giver aflagte sokker nyt liv som tøjdyr og sælger dem ved et skole- eller foræl-
drearrangement. Overskuddet donerer klassen til SOS Børnebyerne. En god 
mulighed for både at være kreative, hjælpe andre børn og lære om genbrug! 

Se en lille film om, hvordan I gør på www.sosbornebyerne.dk/skole/
aktiviteter

Det skal I bruge:
♥ Sokker og strømper – for eksempel børnenes eller forældrenes aflagte

eller billige sokker fra en genbrugsbutik
♥ Knapper til øjne – gerne i forskellige farver og størrelser
♥ Nål og tråd
♥ Vat eller andet fyld og garn
♥ Sakse
♥ Tuscher
♥ Eventuelt lim eller limpistol

Hvor lang tid tager det?
Bed eleverne om at tage sokker med et par dage i forvejen. Et sokkedyr tager 
cirka 5 til 10 minutter at lave afhængig af detaljegraden. På én lektion kan I 
sagtens nå at lave flere familier!

Sådan gør I:
♥ Indsaml sokker og knapper.
♥ Klip sokkerne til, fyld vat i og bind knude for enden med et stykke tråd.
♥ Sy knapper på som øjne og næse.
♥ Tegn munden med en tusch eller sy den på med garn.
♥ Sælg jeres sokkedyr for 20-25 kr. per styk til en skolefest, et forældremøde

eller lignende.

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/aktiviteter
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/lav-sjove-aktiviteter/sy-sjove-sokkedyr/


Bestil en aktivitetspakke
Vi har samlet en aktivitetspakke med blandt andet indsamlingsbøtte, balloner, 
flag, venskabsbånd, fotos, prismærker og plakater.
Bestil den gratis aktivitetspakke på www.sosbornebyerne.dk/skole og I er 
godt på vej til at gøre en forskel for verdens forældreløse børn.

Indbetal nemt jeres donation til SOS Børnebyerne
Du kan nemt og hurtigt overføre indtægterne fra jeres sokkedyr. Læs mere 
om hvordan på www.sosbornebyerne.dk/skole/saadan-indbetaler-du
Efter endt indsamling sender vi jer et diplom, som I kan hænge op i klassen.
Du og din klasse kan også oprette jeres helt egen online indsamling. Se mere 
på www.sosbornebyerne.dk/skole

Hvis I vil vide mere om SOS Børnebyernes arbejde med udsatte og 
forældreløse børn, kan I bestille et gratis foredrag til klassen. Bestil og 
læs mere om foredraget på www.sosbornebyerne.dk/skole

Tak fordi I har lyst til at gøre en forskel for udsatte 
og forældreløse børn. God fornøjelse!

Bestil et 
gratis 

foredrag!

Har I spørgsmål, så kontakt skoleansvarlig 
Charlotte Henriques på 33 73 02 33 eller  
ch@sosbornebyerne.dk

https://www.sosbornebyerne.dk/skole/bestil-en-gratis-aktivitetspakke/
https://indsamling.sosbornebyerne.dk/indsamlinger/
https://www.sosbornebyerne.dk/skole/book-en-foredragsholder/



