
Sjov med papmache

 Det du skal bruge for at komme i gang med jord  
 kloden er;
 
 En avis
 En ballon
 Vand
 Mel
 Sukker
 Maling
 Pensler

Det er mange år siden at jeg sidst har leget med 
papmache, men det bliver absolut ikke sidste gang. 
Det er sjovt, alle kan være med og det er kun fan-
tasien der sætter grænser.

Jeg vil her vise jer hvordan man kan lave en jordklodelampe. 



STEP 1. 

Opskrift på tapetklister

2 dl vand
2 spsk mel
1 spsk sukker

Ingredienserne blandes sammen i en 
gryde og piskes godt så alle klumper 
bliver rørt ud. Kog massen til konsis-
tensen bliver godt tyk. 
Bliver den for tyk, tilsættes der bare 
en lille smule vand.

STEP 2. 

Så er det igang med klister og avis-
papir. Jeg brugte en bred pensel til 
at smørre tapetklisteret på med. Der 
skal ca 3 lag avispapir på for at den 
er stærk nok til at holde formen, når 
den er tør.

Når den skal tørre, kan jeg anbetale 
at sætte en snor på ballonknuden og 
lade den hænge og tørre - gerne var-
mt og ca et døgn.

TIP: ikke for varmt som fx tæt på en brændeovn, da 
luften i ballonen så bliver varm og udvider sig, og så 
sprækker 
papmachen - taler af erfaring:-)



STEP 3. 

Når papmachen er tør, er det tid til at 
dekorere. Jeg har valgt at male jor-
den, men det er kun fantasien der sæt-
ter grænser.

STEP 4. 

da malingen var tør klippede jeg hul 
i toppen så jeg kunne få plads til en 
led-pære (den bliver ikke varm, some 
en alm. pære)

Jeg prikkede huller rundt i kanten af 
kontinenterne så lyset kan skinne 
igennem. Jeg brugte en stor nål og 
en syl så hullerne blev lidt forskel-
lige.... og vupti så havde jeg en super 
fin lampe:-)



INSPIRATION

Her er lidt billeder af hvad papmache, en god ide og en masse 
kreativitet kan blive til.

det kun fantasien der sætter grænser. God fornøjelse!!


