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Papmache
Af gamle aviser kan der laves papmache til at lave
masker og dukker af.
• Riv aviser i små stykker.
• Lad det stå i en spand med vand i et døgn.
• Tilsæt tapetklister og rør rundt.
Nu er papmacheen klar til brug. Lav en ansigtsmaske af dig selv
eller din ven. Prøv at lave en stor næse eller noget andet sjovt.
Læg masken til tørre. Papmacheen skal bruges samme dag.

Hjemmelavet papir
Lav dit eget personlige papir af aviser, æggebakker, servietter,
postkort, telefonbøger og lignende.
Du skal bruge:
• To rammer – den ene med fintmasket trådnet på.
• To opvaskebaljer eller plastbakker
(større end rammerne)
• En blender
• En svamp
• En si
• En gryde
• Et kogeapparat
• Det er en god ide at bruge plastikhandsker, forklæde og plast
underlag, da papirfremstilling kan
grise lidt.
Riv dit genbrugspapir i små stykker
og læg dem i blød i vand i mindst
et døgn. Put dem i en blender for
at få en ens masse. Hvis du ikke har
så meget tid, kan du i stedet koge
papirmassen et par timer, før du
blender den.
Papirmassen kan udsmykkes med
smådele fra planter, guld-  eller
sølvtråde, små fjer osv. Du kan indfarve papirmassen med gurkemeje,
rødbedesaft eller paprika eller tilføje duft fra fx rosenblade.

Papirfremstillingen:
1. Rør rundt i papirmassen. Klem
de to trærammer sammen med
nettet i midten og rammen uden
net øverst.
2. Før rammerne ned i bunden af
bakken eller baljen under papirmassen.
3. Løft langsomt rammerne op af
papirmassen og lad vandet dryppe fra.
4. Fjern den øverste træramme og
læg den til side.
5. Bær rammen med papirmassen
hen på et fugtet viskestykke.
6. Tip den over, så papirmassen
lægges mod det fugtige klæde.
Dup bagsiden af trådnettet med
en svamp.
7. Løft forsigtigt rammen med
trådnettet væk.
8. Lad dit nye ark papir tørre – man
kan evt. stryge det tørt med
avispapir.
9. Læg dit papir i pres.
Nu er dit eget personlige papir klar
til brug.

12

