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Jeg  

hedder nina! 

Bliv bedre til at 

bygge med mine 

lego designer- 

tips!

Hvad skal  Hvad skal  
vi lave?vi lave?

SEJE LEGO 
MODELLER

BYG
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FACTS
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EKSPERIMENTER
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UNIKT LEGO® SÆT I HVERT BLAD

GENIALE IDEER OG KREATIVE KLODSER
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PINGVIN*

* IKKE 
INKLUDERET I SMUGKIGGET 

HER

Bliv en 
mesterbygger!

PSSST ... DET NYE LEGO EXPLORER MED PINGVINEN  
ER ALLEREDE PÅ GADEN D. 18. JANUAR!



BLIV EN MESTERBYGGER!
LEGO® Explorer er et nyt magasin, der er udviklet til 
at inspirere børn til bruge deres KREATIVITET og være 
NYSGERRIGE. Bladet udkommer hver anden måned.

I hvert blad er der masser af ideer til, hvordan du 
kan bruge DINE EGNE LEGO KLODSER til at gå på 
OPDAGELSE og lære en masse spændende om 
VIDENSKAB, TEKNOLOGI, BYGGERI, KUNST  
og MATEMATIK.

Bladet er også fyldt med TIPS, TRICKS  
og INSIDERVIDEN fra Nina og andre 
RIGTIGE LEGO DESIGNERE, så du 
kan blive en ÆGTE MESTERBYGGER!

Vær hilset!  Vær hilset!  
Jeg er ED!Jeg er ED!

BRUG DINE EGNE

Jeg hedder Nina! 
bliv bedre til at 
bygge med mine
lego designer- 

tips!



Don’t 
have the 
LEGO Life 
app yet?

Apple and the Apple logo are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple 
Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

You can download it 
today for FREE from one 
of the app stores and sign 
in with your LEGO Account.

Don’t 
have the 
LEGO Life 
app yet?

Apple and the Apple logo are trademarks of 
Apple Inc., registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service mark of Apple 
Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.

You can download it 
today for FREE from one 
of the app stores and sign 
in with your LEGO Account.

#brillantebyggerier

#byggechallenge
BYG LØS!

Hvis du synes, det er sjovt at
bygge de ting, der er i LEGO
Explorer magasinet, kan
du finde flere spændende
udfordringer på LEGO Life!
Download appen, og slå
dig løs – så kan du også
sende dine egne billeder 
ind!

Har du ikke 
LEGO Life 
appen  
endnu?

Apple and the Apple logo 
are trademarks of Apple Inc., 

registered in the U.S. and other 
countries. App Store is a service 
mark of Apple Inc. Google Play 
is a trademark of Google Inc.

Download den GRATIS 
og log ind med din LEGO 
brugerkonto.

Designerluckyengineer

Kapitängewaltigerstuhl HappyArtisticWakz ModnyKapitanBenny

Emperorwalkingalien GräfinTrendigesuppe

Vi glæder  

os så meget 

til at se, hvad  

du bygger!

Se lige de her seje byggerier fra LEGO® Life! De er designet af seje børn ligesom dig!

BUILDING CURIOUS MINDS
LEGO® Explorer is a new magazine series designed to 
inspire young readers to be CURIOUS and CREATIVE.

Inside each issue readers will find lots of ways to use 
their EXISTING LEGO BRICK COLLECTION to EXPLORE 
and DISCOVER the fascinating worlds of SCIENCE, 
TECHNOLOGY, ENGINEERING, ART and MATHS.

There are also tons of TIPS and 
INSIDE INFO from Nina and other 
REAL LEGO DESIGNERS to help  
readers improve their skills and  
become BETTER LEGO BUILDERS!

Greetings!  Greetings!  
I am ED!I am ED!

USE YOUR OWN

I’m Nina!  
Come and be a 

better builder with 
my expert LEGO  

DESiGNER  
tips!

SENDT IND AF: SENDT IND AF: SENDT IND AF:

SENDT IND AF: SENDT IND AF: SENDT IND AF:



         BONUSINFO“Når jeg researcher til et 
nyt byggeri, kigger jeg på 
eksempler fra det virkelige 
liv. Jeg tager også en masse 
billeder, når jeg rejser, og laver 
skitser af mine yndlingsdetaljer 
– jeg elsker at genskabe dem med LEGO klodser.”ANTICA BRACANOV,  LEGO DESIGNER

Når man laver modeller med havtema, handler det ikke kun om at bygge seje dyr – der er også masser af  maskiner og bygninger, du kan lave!

 FYRTÅRN 

 blæksprutte 

 KRABBE 

vilde vandvisioner Ninas 

Photography: ©Shutterstock.



Jeg  

holder øje 

med dig …

 
Øh, måske 

skal vi lige 
sejle et andet 

sted hen?

Hvorfor  
føler jeg mig 

pludselig som 
fiskemad?

 KRABBE 

 SPÆKHUGGER 

 funky fisK 

 fjernstyr
et 

 UBÅD 

vilde vandvisioner



Mål i  Mål i  
sigte!  sigte!  
Fyr!Fyr!LEGO LEGO 

LABLAB
Ed lærer alt om borge.

Find dine LEGO klodser 
frem, og byg en megagod 
middelalderkatapult!

Prøv at bruge lange plader som den her. Hvilke elementer kan ellers bruges?

EN LÆNGERE ARM på 
katapulten giver mere 

kraft til skuddene.

®®

Prøv at affyre katapulten oppe  
fra en stak bøger. 

Hvad sker der?

Kan du RAMME? Byg en 
KATAPULT, og prøv at  
ramme SKJOLDET på  

borgen her! 

BRUG DINE EGNE

 til at skyde 
 længere! 

>› FÅ KATAPULTEN 

TRIN 1

MERE KRAFT PÅ
ED har en idé til et eksperiment: Hvor langt 
væk kan han flytte katapulten og stadig 
ramme borgen? Nu skal der designes!



HVOR 
LANGT?

HVOR 
MANGE?

SKYD LANGT!
Ægte katapulter kunne skyde med en masse 
forskellige ting. Opgradér EDs katapult og 
se, hvad der fungerer godt.

ED vil gerne teste ny ammunition …

Lad os teste det!

Nina har brugt en 
2x4-plade og nogle 

vægplader.

TRIN 2 TRIN 3

Først skal kassen for enden 
gøres STØRRE, så der bliver 

plads til forskellige elementer.

HVOR LANGT kan de her 
elementer flyve? Kan du 
skyde FLERE afsted på  

én gang?

Spørgsmål: Spørgsmål: 
Kan alle Kan alle 

elementer elementer 
flyve lige flyve lige 
langt?langt?

ED er under angreb!

Hvilke ELEMENTER vil du 

bruge? Man kan bruge 

runde plader eller måske 

endda runde klodser …

Hvordan kan du få hjulene til at ligne TRÆ?

MOBIL MASKINE 
Soldaterne på borgen havde også katapulter 
og skød tilbage på Nina og Ed. Hvordan kan 
vi ændre katapulten, så den nemt kan flyttes 
i sikkerhed?

>› Sæt hjul på 

Løb! Vi skal have katapulten med!

Hvordan  Hvordan  
kan vi sætte  kan vi sætte  

hjulene fast, så hjulene fast, så 
katapulten kan katapulten kan 

køre?køre?

Der findes mange forskellige elementer med huller, stave og stænger. Prøv dig frem!

Advarsel! Advarsel! 
Fjenden Fjenden 

skyder med skyder med 
afføring!afføring!



MATEMATIK  FACTS OG VIDENNATURVIDENSKAB TEKNIK

    MIDDELALDER-   
  LIVET

MED EN MASSE SEJE BYGGETIPS!

SEJ LEGO® BORG!

DIT EGET 
VÅBENSKJOLD!

BYG

DEN MÆRKELIGEMIDDELALDER!

UDFORSK

SEJT LEGO
EKSPERIMENT

DESIGN

NUMMER 3

GENIALE IDEER OG KREATIVE KLODSER

PLUS!

TIL DIG: 
EN ÆGTE 
KATAPULT!

PÅ GADEN NU – MEN SKYND DIG … 
NYT BLAD UDE D. 18. JANUAR!

UDFORSK, DESIGN, BYG

Teknologi Byggeri Kunst MatematikVidenskab

Med  

unikt LEGO® 

sæt til  

dig!

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. 
Produced by Egmont Publishing A/S under license from the LEGO Group.


