
Her er din gave. Det er en pdf med:
- En vejledning
- Et udsnit af tangentstrimlen, du skal printe ud
- Oles nye autobil
- Links til hjælpevideos

Vejledning
1) Print tangentstrimlen, Oles nye autobil ud

2) Fold tangentstrimlen langs top og bundlinje, så papiret bliver tykkkere og 
derfor står mere stabilt på dit klaver/keyboard. 
Tangentstrimlen, der følger med klaverbogen er trykt i et tykt, slidstærkt ma-
teriale, som er en blanding af plast og pap

3) Sæt tangentstrimlen bag de sorte tangenter på dit klaver/keyboard, jvf. billedet

4) Har du brug for hjælp, kan du se introduktionsvideoen på: 
https://klaverleg.dk/

5) Vil du se Oles nye autobil spillet på klaver, så klik dig ind her:  
https://klaverleg.dk/sange/bind1/oles-nye-autobil/

Har du spørgsmål så skriv til mig på info@klaverleg.dk

Klaverlegshilsen
Pernille

Kom godt i gang!

Oles nye autobil er fra den grønne klaverleg, 
som er bind I i klaverlegsserien: Klaverleg for 
børn, forældre og bedsteforældre





Musik og tekst: Copyright © 1946 Edition Wilhelm Hansen AS, København. Trykt med tilladelse
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Oles nye autobil
Musik: Oluf Ring / Tekst: R. Rafaëlis

Find legen, der hører til sangen på side 80

Spil med højre hånd

Spil med venstre hånd
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2) Bilen den er rød og fin,
dufter aldrig af benzin.
Tøf - tøf ...

3) Den kan skyd’ en vældig fart,
når den får en rigtig start.
Tøf - tøf ...

4) Men en dag den løb bardus
ind i søsters dukkehus!
Tøf - tøf ...

5) Dukkefar og dukkemor
sad så pænt ved kaffebord.
Tøf - tøf ....

6) Kaffetår og porcelæn
flød på dugen ren og pæn.
Tøf - tøf ....

7) Og den stakkels dukkefar
nu han ingen ho’de har.
Tøf - tøf ....



Fold

Fold
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