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Henrik Leah 

Fargestifter Viskelær Blyant-
spisser 

Tegn deg selv i midten jaaAa! Hei, henrik! 
kan jeg ta med blir du med 
tegnesaker?ut og leke? 

MEg 
jeg vil også 
være med ut. 

Psst! Dette kommer godt med: 

første-
mann til 
neste 

Blyanter tusjer side! 



 

  

 

 

Noe av det beste jeg vet er å klatre i trær! Og stupe kråke i gresset og bade i havet. 

Jeg liker å spille fotball. Jeg drømmer om å bli like god som Ada Hegerberg! 

Jeg synger og danser hele tida, men noen ganger får jeg litt kjeft fordi det bråker masse. 

Bli kjent med oss! 
Jeg heter Leah og mange sier at 

jeg er litt rar og sprø, spesielt når 
jeg er sammen med bestevennen min. 

Jeg liker å være utendørs og kjeder 
meg fort hvis jeg må sitte lenge inne. 

Jeg er ikke så glad i å være alene. 

Å synge Mareritt 

Å være sammen med Å vente 
bestevennen min At det regner ute 
Naturfag på skolen At jeg ikke har 
Alt av mat en pappa 



  

Jeg tegner veldig mye 
og liker å la fantasien
 gå bananas på arket! 

Jeg er kanskje litt sjenert når 
jeg først møter nye mennesker, 

men de som kjenner meg vet 
at jeg er ganske tøysete! 

Jeg liker ikke å ramle og 
slå meg, men det er for gøy 

atre og hoppe fra ting å kl
til å la være! 

Jeg er Henrik og er ganske 
fink til å tegne. Noen ganger når 
jeg er ute kan jeg nesten gå meg 
vill i skogen fordi det er så mye 

spennende å se og klatre i. 

Å være på rommet mitt Å ligge våken om nettene 

Tegne og bygge Når tankene blir litt mye 

Være ute i skogen Voksne som er sinte 

å bruke fantasien Mat som fsk og brokkoli 



 
 

det er så mye 
gøy vi kan bruke 
kroppen vår til! 

her er det 
vi liker å fnne 
på når vi skal 
røre på oss! 

hæ, hva sa du? 
skal vi så du en musskru ned på butikken?!musikken? 

dans og rytme! 
Når vi kommer hjem fra skolen så 
skrur vi på høy musikk. Vi spretter 

opp av stolen og så begynner 
vi å danse! 

jeg liker 
å late som 
at parken er 
en jungel ... 

det er cirka 
1000 andre ting 

vi liker å fnne på! 

... og 
bakken 

er lava! 

men hva er det 
som får deg

ut på eventyr! til å røre på 
enten vi leter etter deg og ha det 

krabber i fjæra, eller gøy? 
ruller rundt i hagen 
til naboen, så er det 

alltid noe å fnne 
på ute! 

Bevegelse
er bra for både 

kroppen og 
toppen, det sier 

tante! 

varsko 
her! 

hopp, sprett og lek! 
vi blir ikke lei av å leke gjemsel 

før vi er minst 38 år, men vi liker 
også å fnne på helt nye leker. 
da er vi i farta samtidig som 

vi bruker fantasien! 

jeg trodde 
ikke jeg likte ... men med

fotball ... ditt humør blir 
alt gøy, henrik! 

hva 
skal 

denne 
leken 
hete? 

sport, idrett og moro! 
ski, fotball, svømming, bowling 

skøyter, turn, håndball, klatring ... 
det er så mye forskjellig vi kan 

gjøre sammen! vi blir ikke mestere 
i alt, men vi koser oss! 

det gir oss 
masse energi
til alt annet! 

da tegner jeg 
mye bedre og 

hodet fommer 
over av nye 

ideer! 



... så kanHvis Fargelegg og lag snakkebobler
 vi lagevi er

  hinder-inne ...
 løype
 i stua! 



 

 

opp med
hodet! 

kruseduller i farta! 
her er en gøyal måte å tegne 

folk i bevegelse på! 

så tegner du føtteneførst tegner du en — da blir det fart i livlig krusedull krusedullen! 

er det denne 
en stupe- skal til 

dame? å løpe 
sin vei! 

det er helt opp til deg hvor du velger å tegne føttene. 
her kan du få mange ulike og morsomme bevegelser! 

sånn, ja! ikke tegn men nå trengermeg her, da! 
jeg en hobby! det lukter 

hva med fotball? tåfs! 

likt som med føttene, 
nå tegner vi hodet. Da blir så kan hodet tegnes både 

krusedullen plutselig levende! her og der. prøv deg frem! 

en krusedull ... som ... ... helst! 
kan bli til hvem ... 

til slutt tegner du en person som passer til bevegelsen. 
Hva med en håndballspiller eller en tøff skater? tegn noe du 

liker å holde på med eller drømmer om å bli god i. 



 

min egenkrusedull-fgur! 

tegn over Tegn ferdig krusedullene strekene og 
fargelegg, 
så får du en 
håndball-
spiller! 

ja! jeg vet 
akkurat hvemligner ikke det 

du mener!der litt på ... 



 
den store 

Fargelegg folk og dyr i farta ikke glemspurten å tegnefra hjorte- ansikt!skogen! 

heia, 
heia! 



deg selv med tegn 

disse tingene, 

eller noe helt 

annet! 

hva om jeg ble Simsalabim,
Tegn deg selv som dingseboms til alle disse til dings er 

tingene? jeg blitt! 

+ = 



 

 

1 2 3 

yo, 
mjølky!

du er 
best! 

4 5 
...96 hopp... 
...97...98...99 ... 

mmmøh ... 

juryen har 
talt, det blir 
10 poeng til 
dere begge! 



Tegn Mjølky Balboa, eller bare hopp videre 



 

1 2 3 

4 5 6 

da jeg var ung 
pike på åttitallet, 

var det ikke lov 
med rullebrett. 

kun rullekake. 

7 8 

tony hauk
kaller de meg, 
for mine triks 
lander lekkert 

som fuglen! 



her kan 
du tegne 
hvem som

helst! 

du kan 
Tegn og fargelegg Tony Hauk også lage 

bakgrunn! 

har jeg møtt 
denne personen 

før? 



spydkast! 

lengdehopp! 

... direktevelkommen til Tegn en skiløper olympiske fra tegne-
kroken vår!streker ... 

sporty
fakta! 

vil du vite noe helt gull? norge har fere olympiske mestere 
i spydkast! trine hattestad er én av de, og hun er superkul! 

hvem kan fy 8, 95 meter? pike powell fra usa, vel! 
det er verdensrekorden hans i lengdehopp. 



maraton! 

tennis! 

... uten at det går ut Er det andre måter Fargelegg Leah og Henriks innetrim 
over porselens-å røre seg inne på ... 

vasen? 

yaargh! 
jeg er stål-
feen arnold, 

sønn av torild 
tannfe. 

Shizo Kanakuri fra japan brukte 54 år, 8 måneder, 6 dager, 8 timer,
32 minutter og 20,3 sekunder på å fullføre et maratonløp. 

(men han tok en lang pause underveis, da) 

tennis var inspirasjonen til et av de aller første dataspillene,⁄ 
“tennis for two” fra 1958. da hadde tennissporten bare 

eksistert i 85 år. 



 

1 2 3 

5 64 

7 8 

faks at 
mamma pakket 
riktig type 
ski denne 
gangen! 



lillebror

ruller ... 

... og
store-
søster

scorer! 

Tegn rulleskiløperen Tor de Tour og søsteren hans 

husk å 
tegne hjelm og 
beskyttelse! 



    s mmer 

det er mye her er 
gøy å gjøre Fargelegg bevegelsesglede i fre årstider noe av det 
ute på 365 vi synes er 

dager ... kjekt! 

vår 

høst vinter 



 

    s mmer 

... men hva jeg vil hoppe
har du lyst Tegn ditt eget år i bevegelse på trampoline!
til å fnne 

på ute? 

vår 

vinterhøst 



Tegn fjes på fotballspillerene (så de ser ballen) og fargelegg 





1 2 3 

4 5 

kan’ke 
hoppe, 

men rytmen 
er på topp! 



Tegn dansefanten og fargelegg festen 



hva?! er heftet 
over allerede? 

festen hadde jo 
akkurat begynt ... 

vi løper opp bakken 
der borte, derfra kan vi 
se hele verden og alle 
eventyrene som venter

hva skal på oss!
vi fnne på 

nå da, leah? 





 

  

bevegelsesglede
med leah og henrik 

Leah og Henrik elsker å røre på seg! 
og etter en lang dag med lek og moro, 

så liker de å tegne alt de har gjort og sett.
 I dette heftet skal vi tegne folk og dyr i farta. 

slå hjul med fantasien og bli med! 

Se flm med tegnekurs og les mer hos 
kreftforeningen.no/tegneglede 

Kreftforeningen, Barnekreftforeningen Trenger du noen å snakke med, og Earthtree Media AS har i samarbeid ring oss på 21 49 49 21 eller chat 
utviklet dette prosjektet. Prosjektet er med oss på kreftforeningen.no 
støttet av Stiftelsen Dam. 
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