Mød Liza
Liza er en eventyrlysten
pige, der bor i Heartlake.
Hun har masser af venner
– nogle af dem møder du
her i bogen! Liza elsker
havearbejde og at være
ude i det fri. Hun går ofte
på opdagelse i sin
hjemby og møder nye
mennesker.

Familie
Lizas kusine, Mia, er også en
af hendes bedste venner. Liza
ser op til Mia, der er et år
ældre end hende. De elsker
begge to at være i naturen.

Lizas stribede
yndlingsbluse

Cool
sommershorts

Behagelige
sandaler
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Lizas sportsvogn

Vindblæst hår

Liza har en ny sportsvogn. Den er åben, så
hun kan mærke vinden i håret og den søde
duft af sommerens blomster. På næste side
kan du se, hvordan du bygger denne
model. Byg den og kør
med Liza ud på nye
eventyr.

Bred
forrude

Blank
motorhjelm

Gul
forlygte

Kraftige dæk
klarer enhver
slags terræn
Kofanger

Passager
sæde

Ud på
landevejen

Bagfra

Liza elsker at suse rundt
i sin rappe sportsvogn,
men hun er en fornuftig
bilist. Hun bruger
spejlene flittigt og
viser altid af, når
hun skal dreje.
Rødt
bremselys

Blinklys

Sidespejl
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Sportsvogn, vejledning
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Lækker
vogn,
Liza!

Tak, fordi
du byggede
min bil. Nu skal
jeg ud på
eventyr!
Vi vil
gerne med,
alle sammen.
Af sted!
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Stephanie
Er der en fest, der skal planlægge
s
eller holdes, så gå til Stephanie. Hun
har overblik, masser af energi og
elsker at føre an. Hun er
også en god og trofast ven.

Andrteet a
ker at være
Andrea els
ælle
Naturtalen
nkt og fort
u
tp
id
m
ts
selskabe
der. Hun
r sine venin
fo
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er
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Emma

Mød pigerne
Inden vi tager ud på byggeeventyr, skal
vi møde nogle af Lizas veninder. Liza
elsker at hænge ud med de fem piger her.
En af dem er hendes kusine, Mia, og resten
er Mias bedste venner. Liza bliver tit
inviteret med til de udflugter, fester eller
oplevelser, de har planlagt. Her i denne bog
vil du lære mere om pigerne og de ting, de
kan lide at lave i Heartlake.

Kreative Emma kreerer hele tid
en
smykker, tøj, kunst og andre
smukke ting. Hun er fuld af idé
er
og inspiration.

Hjem
Pigerne
keder sig aldrig
i Heartlake!
Der er altid
masser at tage
sig til. Byen er
fuld af liv og
byder på
oplevelser af
enhver slags.

Olivia
Opfinderen Olivia tørster efter
viden
og elsker at opdage, hvordan
verden
omkring hende hænger samme
n.
Hun er altid i gang med at byg
ge
eller studere noget.

Mia

r. Hun
ia, er sød og ra
Lizas kusine, M
l gerne være
elsker dyr og vi
der at være
dyrlæge. Hun ny
r hun rider på
udenfor, især nå
sin hest, Bella.
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Her er
nogle tip til
at bygge dine
egne modeller.

Byg dit helt
eget eventyr

Denne bog tager dig med ind i en spændende
LEGO® Friends eventyrhistorie. Du får også
sjove idéer til LEGO Friends modeller, der kan
inspirere dig til at bygge dine egne. At bygge
LEGO modeller med sin frie fantasi er kreativt
og giver timevis af sjov. Der er ingen grænser
for, hvad du kan bygge. Det er dit eventyr, så gå
bare i gang med at bygge!

Sådan bruger du bogen
Denne bog viser dig
ikke, hvordan du
bygger modellerne,
for det er ikke sikkert,
du har præcis de
samme brikker i din
egen samling. Den
giver dig nyttige
byggetip og
modelanalyser, der
kan hjælpe dig med
at bygge dine egne
modeller. Sådan her
ser siderne ud...

Forberedelse til picnic

Hvilken
slags
sandwich vil
du have?

Stephanie vil have den
ultimative picnic i parken!
Hun elsker at arrangere
ting for sine venner.
Først smører hun
sandwicher til enhver
smag. Andrea hjælper
til ved at fylde
beholdere med andre
lækkerier.

Krukker

Sandwicher

Mad til en picnic kan pakkes smart
i krukker af glas eller plastic.
Andrea har fundet en hel masse.
Du skal kun bruge et par brikker
for at lave dine egne krukker. Find
en rund klods, og brug en rund
flise eller plade som låg.

Sandwicher er lige til at tage med på
picnic, og de kan laves af få LEGO®
elementer. Hvad vil du have i dine?
Stephanie har anbragt sine
yndlingsingredienser mellem brød af
plade og flise.

Tomat

Salatdressing

Pak sammen
Andrea pakker plasticbøtter
af alle slags ned i en picnickurv, så de er nemme at tage
med i parken. De ens låg får
bøtterne til at se ud, som om
de er en del af et
picnicsæt.
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• Ovn
• Scon
es
• Tæ
rte

Salat er en
rund plade

Brun skive
brød

Ost

Køkkenbord

En tagsten oven
på en klods
bliver til en
karton

Pigerne skal have masser
at drikke på sådan en
varm solskinsdag i
Heartlake park. De tager
kartoner med mælk og
juice med på deres picnic.

Hvad
du byg vil
g
• Pizz
astykk e?
e

2x2-glideknop
bliver til toppen
af en bolle

Blåbærsaftevand

Prøv med to
plader i stedet
for én klods

Drikke
varer

Hvad kan du ellers
bygge? Tankebobler
giver dig endnu flere
idéer til modeller

Du kan få flere
forskellige forslag til
at bygge en model

Stephanie smører sandwicher til picnicen
på mors køkkenbord. Det er godt, at dets
kraftige ben er solide nok til bære et bjerg
af sandwicher. Når først Stephanie går
i gang, er hun ikke til at stoppe!
Du kan se, hvordan man
bygger en picnicbænk
på side 24-25.
Buet

Fliser er
fine som
brødskiver

Ingredienser
sidder fast på
pladens knopper

3x3-plade

Har du ikke en
1x1-klods med
tryk, så brug en
uden

2x6-plade

Bordplade

1x1-flise
brugt som
firkantet låg

Stephanies lyserøde bordplade
med runde hjørner består af fire
buede 3x3-plader. En lang, grøn
plade nedenunder holder
sammen på dem.
Se, hvordan du laver
en kurv på side 23

Modellernes særlige
funktioner eller
elementer fremhæves

Du skal bruge
to bueklodser
til at lave fire
bordben
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Modelanalyserne
indeholder nyttige
byggetip

Hej, jeg
hedder Tim
Johnson.

Mød byggeren
Tim Johnson er LEGO fan og mesterbygger,
og han har lavet alle de LEGO modeller, du
kan finde på siderne i denne bog. For at
lave de helt rigtige modeller til LEGO
Friends verdenen arbejdede Tim tæt
sammen med LEGO Friends teamet i
LEGO hovedkvarteret i Billund. Lad Tims
modeller inspirere dig til at bygge dine egne
seje modeller.

Inden du går i gang
Her er fem tip, det er værd at
huske, når du finder klodserne
frem og skal bygge.

Organiser dine klodser
Opdeler du dine brikker
efter farve og type, kan
du spare masser af tid.

Gør dine modeller stabile
Byg en model, der er solid
at lege med. Du finder
nyttige tip til at lave en
stabil model i denne bog.

Hvor er
det godt at
se dig!

Vær kreativ
Mangler du den
perfekte klods, så
find på en kreativ
løsning! Led efter
en anden klods,
der kan give
samme effekt.

Research
Brug billeder fra
nettet eller i
bøger som
inspiration til det,
du vil bygge.

Mor dig
Pyt med det, hvis
modellen bliver forkert.
Lav den om til noget
andet, eller start forfra.
Det sjove er byggeriet!

Du skal lære
jargonen!

Byggesnak
Vidste du, at LEGO® byggere har
deres eget sprog? Betegnelserne
nedenunder bliver brugt flittigt i
denne bog. Hør her, hvad de betyder...

Knop

2x2hjørne
plade

De runde forhøjninger oven på klodser og
plader kaldes knopper. En snor har en knop i
hver ende. Knopper passer i ”rør”, der sidder
på undersiden af klodser og plader.

Snor med knopper

Mål

Clip

Byggere beskriver LEGO klodsernes
størrelse ud fra det antal knopper,
de har. Hvis en klods er 2 knopper
bred og 3 knopper lang, er det en
2x3-klods. Hvis en klods er høj, har
dens navn et tredje tal, der angiver
dens højde i knopper.

Nogle plader har små
stykke plastic på siden,
der kan holde andre
elementer. Elementer
som stiger sættes fast
på stænger med deres
clips.

1x1-klods

1x2-klods

2x2-klods

2x3-klods 1x1x5-klods

1x1-plade med
lodret clip

Hul
Brikker og plader
med huller er
1x1-klods
meget brugbare.
med hul
De kan holde
bjælker eller LEGO
Buet 2x3Technic tapper eller
plade med hul
koblinger.

Rund
2x2klods

1x2-klods
med 2
huller

Sidelæns
byggeri
Af og til får du brug for at
bygge i forskellige
retninger. Så skal du
bruge klodser eller plader
som disse med knopper
på mere end én side.
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1x1-plade med
vandret clip

Flag med
2 clips
Rund 4x4-klods

1x4-klods med
sideknopper

1x1-klods med
2 sideknopper

1x2/1x4vinkelplade

1x1-klods med 1
sideknop

Stige
med 2
clips

Klods

Buet 2x3-klods

Hvad ville en bygger være
uden klodsen? Den er
grundlaget for de fleste
modeller og fås i mange
former og størrelser.

Plade

2x2-klods

1x1-forlygte-
klods

1x2klods
1x1øjeklods

Kuppelformet
2x2klods

1x2-klods
med profil

Skrå 3x8-plade

Rund
1x1-klods

2x3-plade

Ligesom klodser
har plader knopper
øverst og rør
nederst. En plade
er tyndere end en
klods – højden på
tre plader svarer til
én klods.

1x8-plade med
sideskinne

Rund
2x2-plade

1x2-plade
med knop

1x1tand
plade

Rund 1x1-plade

Flise
Vil du have en glat
overflade på dit
byggeri, skal du
bruge fliser. Fliser
med tryk giver
modellen ekstra kulør.

1x6-flise

Buet 4x4-plade

Omvendte

2x2flise

6x6-flise
2x2-flise
med tap

Hængsel
Vil du have et tag, der
kan åbnes, eller give
et væsen en
bevægelig hale, skal
du have fat i et
hængsel. Et kugleled
kan også bruges.

Rund 4x4-plade

1x2-flise med tryk

De fleste elementer har
knopper på toppen, men
disse omvendte tagsten
har deres i bunden. De er
en slags spejlvendte
brikker!

Omvendt
1x2-tagsten
Omvendt
1x2x3-tagsten

1x2-hængselklods og 2x2hængselplade
Hængselplade
1x2-hængselklods
og 1x2-hængsel
plade

Kugleledskobling
Hængsel
cylinder

2x2-klods med
kugleled
1x2-plade med
klikhængsel
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Forberedelse til picnic

Hvilken
slags
sandwich vil
du have?

Stephanie vil have den
ultimative picnic i parken!
Hun elsker at arrangere
ting for sine venner.
Først smører hun
sandwicher til enhver
smag. Andrea hjælper
til ved at fylde
beholdere med andre
lækkerier.

Krukker
Mad til en picnic kan pakkes smart
i krukker af glas eller plastic.
Andrea har fundet en hel masse.
Du skal kun bruge et par brikker
for at lave dine egne krukker. Find
en rund klods, og brug en rund
flise eller plade som låg.

Blåbærsaftevand

Prøv med to
plader i stedet
for én klods
En tagsten oven
på en klods
bliver til en
karton

Salatdressing

Pak sammen
Andrea pakker plasticbøtter
af alle slags ned i en picnic
kurv, så de er nemme at tage
med i parken. De ens låg får
bøtterne til at se ud, som om
de er en del af et
picnicsæt.

Drikke
varer
Pigerne skal have masser
at drikke på sådan en
varm solskinsdag i
Heartlake park. De tager
kartoner med mælk og
juice med på deres picnic.
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Har du ikke en
1x1-klods med
tryk, så brug en
uden

1x1-flise
brugt som
firkantet låg

Se, hvordan du laver
en kurv på side 23

Sandwicher
Sandwicher er lige til at tage med på
picnic, og de kan laves af få LEGO®
elementer. Hvad vil du have i dine?
Stephanie har anbragt sine
yndlingsingredienser mellem brød af
plade og flise.

Hvad
du byg vil
ge?
• Piz
zasty
kke

2x2-glideknop
bliver til toppen
af en bolle

• Ov
n
• Sco
nes
• Tæ
rte

Salat er en
rund plade
Tomat

Køkkenbord
Stephanie smører sandwicher til picnicen
på mors køkkenbord. Det er godt, at dets
kraftige ben er solide nok til bære et bjerg
af sandwicher. Når først Stephanie går
i gang, er hun ikke til at stoppe!
Du kan se, hvordan man
bygger en picnicbænk
på side 24-25.
Buet

Brun skive
brød

Ost

Fliser er
fine som
brødskiver

Ingredienser
sidder fast på
pladens knopper

3x3-plade

2x6-plade

Bordplade
Stephanies lyserøde bordplade
med runde hjørner består af fire
buede 3x3-plader. En lang, grøn
plade nedenunder holder
sammen på dem.

Du skal bruge
to bueklodser
til at lave fire
bordben
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