
Sjov med papmache

Den lille fugl her er lavet med papmache, her har jeg brugt 
en skabelon i pap, som er beklædt med papmache.

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 klump-
er bliver rørt ud. Kog massen til 
konsistensen bliver godt tyk. 
Bliver den for tyk, tilsættes der 
bare en lille smule mere vand.



STEP 2. 

Her er det du skal bruge;

pap
en blyant
ståltråd
en stor synål
tape
tapetklister
avis
maling 
pensler

STEP 3. 

Tegn 2 fugle på pappet og klip 
dem ud.
Sæt dem sammen med tape over 
ryg og hoved



STEP 4. 

Klip et stykke pap på 2 x 5 cm.

Buk pappet som vist her og 
sæt det fast med tape mellem 
skabelonerne i bunden.

1,5 cm 1,5 cm2 cm

STEP 5. 

Klip 2 stykker ståltråd på 20 cm 
og form 3 tæer midt på tråden. Jeg 
brugte en spidstang til at klemme 
tæerne  sammen med. 
sno resten af tråden sammen til et 
ben og lav en vinkel på 90 grader 
mellem fod og ben så den kan stå 
selv.



STEP 6. 

Prik 2 huller med en nål i 
afstandsstykket. Stik benet ind i 
hullet og sno ståltråden rundt 
om pappet, rundt om benet og 
tilbage rundt om pappet igen. 
Klem tråden godt sammen om 
pappet og lav ikke benene for 
lange, da den så har svært ved at 
stå selv. Mine er ca 1,5 cm lange.

STEP 7. 

Så er det igang med avispapir og 
klister. Jeg dyppede avisen 
direkte i tapetklisteret.
1 - 2 lag avispapir er rigeligt.



STEP 8. 

Efter et par timer er fuglen klar 
til at blive malet. En føntørre er 
god at bruge mellem de  
forskellige lag maling - hvis man er 
lidt utålmodig:-) Her er vist to 
forskellige måder at dekorere den 
på.


