Byg en
figgecykel
il dit barn
Uggecykler til børn er
hunigt et oplagt ønske
mål for os småbørns familier, 09 det er da forholds-

slange, tøj snor kan også
v;ere udmærket, men
brug ikke den
aJlenyndeste, for så kommer man let op på 50 /r,
og det overgår min tål-

vis nemt at oprylde ved

hjælp af nogle udtjente
børnecykler og havestoie,
lidt li9geunderlag og
krydsfiner.
Børn vokser hurtigt, så
godjusterin9 af styr o9

modighed.
Selv børn der har lært åt
køre på to hjl'rl kan have

benlængde er fornuftigt
attage højde for. Man
staner med et steJ, der må
godt vEere et voksen
herrestel, det vandrette
aør

fotoven passer gerne

ind i tøretfra kfonrør tl
krank.
Muffesamlinger med
slaglodning kan være et
ret forstyrrende element,
så stellet skal helst være af
den svejsede type, det
gør det nemmere atarbejde med. På nogle cykler ersadeljlste ngen en
løs genstand, og den kån
være megel Smårt åt
bruge som l?engdeJUstenn9,
Det kån v?ere en fordel
atv.el9e et lille forliul. da

både fødder og keede let
kommer i karambolage
med forhjulet. Et S foF
tljul kan være en udmæF
ket l@sning, det er dog
sv:en at lave forhjulrbremse på den hjul
størelse, ved at d?ek
bredden er ret stor.
Sædet kan laves af to
stykker krydsfi ner lamlet
over en liste, og beklzedt
med liggeunderlag.
En aluminumspiade

li9eledes beklædt med

ligge!nderla9, kan endda
være et bedre vaig, da
ikke alt krydsfiner er sæF

lig vandfåst. Et udtjent
vejskih er en oplagt muliqhed, så er det med
refleks bagpå også klaret.
Læg ikke sædet for meget
ned. da det besværliggør

udsynet bagud uden et
bagkpejl, og det er for
nåi\,t åt tro, at børD kan
lære åt smide cykleh fra
sig, så båkspejlet ikke
ryger sig en tur.
Når man ålligevel har fåt

ien gamrnelhavestol,
som nu skåiindgå ien
liggecykel, vil detvzere
naerliggende åt bruge
saedet som sæde, bred-

den skål reduceres så
meget at albuerne kan
komme uden om sideme.
Saedet skål også reduceres. for det er kun bal
derne, der skal vzere på et
ljggecykels?ede, her er der
nemlig ikke brug for lår-

støtte.

rnegen gleede åf en tre
hjulet med Jidt geårjng.
Brug en cykel med i l6'
hjuJ, det er hjuider er i
ålmindelig håndel. Je9
har måttet lave om på en.

hvorjeg brugte noget der
iignede et 16 ryul, men
ikke heltvar det, det er
iszer ærgerligt hvas man
allerede har malet cyklen.
Ved at lave en råmme
der går helt uden om
baghjulene, kan man

brugenoglealmindelige
Cyklen 5omjeg byggede
til Louise, då Jdå håvde
J:ert at køre på to hjul,
valgtejeg at låve heit i

ståkør, her harjeg brugt
et 16 forhjul oq lavet det
med bremse. Saedet er
betr!kket med plastik-

forhjul, 09 der bliver en
nåturljg båga9ebåerer
mellem hjL.rlene. Vælg en

hj!lafstand på omkring
80cm, så er der plads til
ålb!erne mellem hjulene.
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