
Denne PRINSESSEBOG tilhører

.....................................................

Prinser, prinsesser og konger på slotte,
eventyrvæsner og kjoler så f lotte.
Mængden af eventyrting er uhyrlig
i denne bog, som er helt eventyrlig!



Lav et diadem på side 21, 
en spåkop på side 37, 
fe-kager på side 44 og 
nogle brevkort på side 49. 
Hold udkig efter det f lotte 
papir til at udsmykke ting 
med.

Ting, du kan lave

Hold udkig efter 
skabelonerne i 
bogen (tip: Kig på 
side 27). Led så 
efter de sider, hvor 
du kan bruge dem. 

Find dine stickere  
ved at bladre om til 
side 63. Brug dem i 
billeder med stickere 
og alle andre steder, 
du har lyst.

Skabeloner
Stickere

Du inviteres med pa 
et magisk eventyr 
sammen med alle 
prinsesser i dette  

kongerige. 

Hvad er der i bogen?

Forbind prikkerne,  
f ind vej gennem 
labyrinterne, f ind 
forskellene, og spil 
prinsessespil!

Opgaver og spil

Denne bog er lavet af 
Andrea Pinnington til  
prinsesse Natasha.
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Der er masser af ting, 
som prinsesser kan 
tegne, skrive og  
male. Det er  
bare om at  
komme i gang!

Historier og billeder



Find på nogle fabelagtige navne til disse ukendte prinsesser.

En ond fe nedkalder en forbandelse over Torne-
rose. Hun stikker sig på en ten og sover i 1OO år. 

En ond dronning forsøger at slå sin smukke 
steddatter ihjel, men en prins redder Snehvide.

Denne havprinsesse forelsker sig i 
et menneske. Det ender skidt.

Elsker ekstremsport.

Også kendt som Prinsesse Fnis.%

Hendes hobby er at tæmme drager. 

  Rapunzels tvillingesøster.

Askepot bliver behandlet som en slave af sin stedfamilie, 
men f inder kærligheden med hjælp fra den gode fe.

PRINSESSERNES 
magiske verden

TORNEROSE ASKEPOT

DEN LILLE HAVFRUE SNEHVIDE

PRINSESSE 

PRINSESSE

PRINSESSE

PRINSESSE

 Gør prinsessebillederne færdige.
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En god begyndelse! Det går f int! Næsten færdig!

Godt gået!

1 2 3 4
Sa ådan 

tegner du en prinsesse
Kopier hver tegning ind i kasserne nederst på siderne. 

Begynd med at tegne en cirkel som hoved, en 
tynd hals og det øverste af overkroppen.

       Tilføj pufærmer og et stort skørt.
Tegn nu noget f lot, bølgende hår, prinsesse- 
arme og hænder samt nogle bittesmå fødder.

Giv hende til sidst en prinsessehat, glit-
rende øjne, en stav og en kongelig fugl.
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Spilleregler:
1. Hver spiller har en brik, som stilles på 
START-stenen. 
2.  Kast to terninger. Den første, som får 

en sekser, starter med at rykke. 
3.  HOP hen ad TRÆDESTENENE efter 

tur. 
 4. Husk at gøre dét, der står på dem!

 fortryllede 
      skov

Fald over en 
træstamme, og 
slå dit knæ. Sid 

1 tur over.
Mød en  

jæger, som  
viser dig en 

smutvej.

Hør en  
mærkelig lyd. 

Gå 3 sten 
tilbage.

Tag en bid  
af et forgiftet 
æble. Sid 1 tur 

over.

Skovfeer 
oplyser din 
vej. Gå til  
sten 15.

Mød en  
heks, og bliv låst 
inde i et tårn. Sid 

1 tur over.

Vælg den 
forkerte sti. Gå 

tilbage til sten 1.

Få en tur med  
en enhjørning. 
Gå 3 sten frem.Tab en sko, 

Gå 3 sten 
tilbage.

Fald ned i et 
kaninhul til 

sten 27.

Skovens 
mørkeste del. 
Sid 1 tur over.

En kæmpe giver 
dig et lift på sine 

skuldre til  
sten 26.

Ulve  
jagter dig.  

Klatr op i et 
træ, og sid 1 tur 

over.

Fugle viser 
dig vejen.  

Spring 2 sten 
frem.

Følg den 
fortryllede 

musik tilbage 
til sten 17.
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Du kan klippe dem her ud og bruge dem som spillebrikker.

 Flugten 
fra den

Spillets formål
At blive dén, som først når i MÅL.

Den første, der 
når dette felt, 

VINDER!
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Klip KJOLEMØNSTRENE bag på det f lotte papir 
ud. Klæb dem ind dér, hvor de hører hjemme (se 
side 15), og hokuspokus, så har du udført endnu 
en prinsesseopgave!
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Brug papiret som omslag til en lille 
notesbog, som kan blive din helt egen 
HEMMELIGE PRINSESSEDAGBOG.

Prøv at designe nogle FLOTTE 
MØNSTRE, som du selv ville gå 
med, hvis du var en prinsesse.

Tegn andre mønstre bag på papiret ved at 
bruge dine skabeloner. Klip mønstrene ud, og 
lav en GLITRENDE collage ud af dem.

Utrolige ting, du kan lave

Klip disse  
KJOLEMØNSTRE ud. 

Find ud af, hvor i bogen 
de hører hjemme.

med dit flotte papir
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