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Watch it!s Metodkit  
Do it! – Fanzine  
 
Fanzine är en enkel och billig mini-tidning som du gör själv om något du gillar eller om en åsikt du 
vill sprida. ”Fan” är ju något man gillar alltså är ett fan av, ”zine” kommer från ”magazine” som ju 
betyder tidning och så blir det ”fanzine”!  
 
MATERIAL 

− A4 papper, vitt eller svart  
− Tidningar, magasin och brochyerer  
− Lim  
− Pennor i olika tjocklekar 
− Gärna sax, annars är riva också snyggt    

 
DETTA BEHÖVER DU 

− En ganska stor och mysig plats för pyssel, kankse lite musik och fika  
− Kopiator  
− Ev häftapparat  

 
INSTRUKTIONER 

1. Bestäm dig för ett ämne, fråga eller tema som du tycker är viktigt.  
2. Skriv ord, tankar, korta meningar eller texter på olika papperslappar som allt handlar om ditt 

tema. Rita små bilder och teckningar på temat. Leta upp snygga bilder och texter i tidningar, 
magasin och brochyrer som passar, klipp eller riv ut dem. Eftersom att det är vanligast och 
billigast att hitta en svart-vit-kopiator så kan en tänka på att färgerna spelar ingen roll, det som 
är viktigt är att det inte är för mörkt (t ex mörkblå text på blått papper kan va svårt att se efter 
kopieringen). Nu har du en hög av klipp framför dig, lägg dem åt sidan ett slag.  

3. Ta ett A4-papper, vitt eller svart, detta blir din bakgrund. Har du mycket text på vitt papper är 
svart en mycket snygg bakgrund som lixom ringar in.  

4. Nu ska du vika! Kolla in den lilla filmen här; 
http://bambuser.com/channel/Watch+it/broadcast/1399321 

5. Ta fram din hög av klipp, nu är det är dags att sortera, prioritera och bestämma vad som ska 
vara var i ditt fanzine och limma dit det. Prov-vik emellanåt för att se så att klippen hamnar rätt.  

6. När du är färdig, kopiera upp A4:an i lika många kopior som du vill ha tidningar.  
7. Vik och klipp varje kopia enligt filmen . Det hänger ihop lite bättre om du häftar två gånger 

med en häftapparat på varje fanzine.  
8. Nu är du klar för att sprida dina fanzines över heeela stan, t ex lägga på cafér, bibliotek, skolor, 

väntrum och mötesplatser. Lycka till!! 
 
KONTAKTA GÄRNA OSS! 
Har du frågor eller tankar om hur Watch it!s Metodkit Do it! kan bli bättre eller vill du berätta för oss hur 
det gick när du gjorde någon av våra aktiviteter? Vi blir jätteglada för feedback!! 
 
Mail; info@watchitmalmolund.se 
Telefon; 0702662056 (Hilda Kraft) 
Hemsida; http://watchitmalmolund.se/ 


