
Hvis lanternen skal hænge udenfor kan du med fordel bruge 
noget kraftigt snor i stedet for ståltråd.
Man kan i stedet for, eller sammen med, silkepapir bruge flotte 
farvede servietter - det er kun fantasien der sætter grænser....

tapetklister 
(hjemmelavet) 

- se opskrift  
på ark 2

1 tomt rengjort
sylteglas

2. stk.
ståltråd

2 spændeskiver

Før 2 spændeskiver 
gennem et stykke ståltråd.

skabelon

1 LED-
fyrfadslys

Sådan laver du din lanterne:

Tænd for LED-fyrfads- 
lyset og læg den ned i din 

lanterne. Så er din efterårs-
lanterne klar til brug... 

Mal den udklippede  
skabelon fast på lanternen 

ovenpå silkepapiret med en 
pensel og tapetklister.

Påfør silkepapir på lanter-
nen ved at male tapetklister 

på sylteglasset med en 
pensel.

Vælg en skabelon til din 
lanterne. Klip skabelonen 
ud med en saks og tegn 
efter den på et stykke 

karton. 

Lav en hank ved at tage et andet stykke ståltråd og fastgør 
enderne til spændeskiverne, så de er placeret overfor  

hinanden på sylteglasset.

Læg ståltråden med 
spændeskiverne stramt 

rundt om sylteglasset og  
sno ståltråden rundt for at 

lave en knude. 

Farvet
silkepapir

RIGTIG GOD FORNØJELSE!

karton

2.1. 3.

4.

5.
6. 7.

Lav din egen efterårslanterne
Det skal du bruge: 



Skabeloner 
- og opskrift på tapetklister til lanterne

 
Opskrift på tapetklister 
2 dl vand • 2 spsk hvedemel • 1 spsk sukker

Ingredienserne blandes sammen i en gryde. Pisk godt imens det varmes op så alle klumper 
bliver rørt ud - kog indtil det har en god tyk konsistens. Det går rimelig stærkt, så pas på det 
ikke brænder på. Synes man synes, at det er blevet lidt for tykt, tilsættes der bare en sjat vand 
mere. Det kan man også gøre, efterhånden som man bruger det, hvis det står og størkner lidt. 
Har du fået lavet for meget, kan du gemme det i en skål, eller et glas med låg og bruge det til 
andre kreative ting. 


