
Inspirationshæfte Efterår
Herlige og sjove tips til dig og dit kreative barn

En del af



Du har brug for:
Glaskrukke 
Gazebind 
Allroundlim
Saks
Øjne
Mix Blank 
Pensel

Mumielygte
1. Tag en glaskrukke og gazebind
2. Pensl Allroundlim på glasset og fæstn gazebindet
3. Pensl også allroundlim på første lag gazebind
4. Fortsæt indtil hele glasset er dækket med gaze
5. Lad det tørre
6. Lim øjne på eller mal egne med Mix Blank
7. Mal mund og øjenbryn med Mix Blank
8. Lad det tørre
9. Nu har du en uhyggelig lysestage til de mørke 

efterårsaftener! 



Du har brug for:
Glaskrukke
Køkkensvamp
Pensel
Pap/karton
Mix Blank
Allroundlim
Ståltråd
Saks
Aqua Line Triangular 
Fyrfadslys

Flagermuslygte
1. Tag en glaskrukke
2. Bland gul og rød Mix Blank til orange
3. Dup farven på med en køkkensvamp for effektfuld dækning
4. Lad det lufttørre
5. Imens det tørrer klipper du vingerne i pap og maler med Aqua Line 

Traiangular eller Mix Blank
6. Når farven på glasset er tør, limer du vingerne på
7. Læg glasset ned og mal øjne, næse og mund
8. Til sidst bruger du ståltråd til at hænge din lygte op  



Plastæble
1. Skær/Klip bunden af to plastflasker
2. Lav et trekantet snit i den ene for nemmere at kunne sætte dem sammen
3. Hullet til pinden laves forsigtigt med noget spidst f.eks. kniv eller syl
4. Dyp en køkkensvamp i Mix Blank og dup farven på flaskerne
5. Afslut med at lime et tørret blad fast  

Du har brug for:
2 stk. plastflasker 
Kniv/Saks
Mix Blank 
Allroundlim 
Køkkensvamp



Æbletryk
1. Vælg et stykke stof, her bruger vi en gymnastikpose
2. Del æblerne så de er halveret
3. Pensl eller tryk æbledelen i Mix Blank og tryk på 

stoffet
4. Lad det lufttørre
5. Kan vaskes på 40 grader  

Du har brug for:
Stof
Mix Blank 
Kniv
Æble



Du har brug for:
Glitter Gel
Mix Blank
Allroundlim
Saks
To paptallerkener

Kattetaske
1. Tag to paptallerkener
2. Klip den øverste del på begge tallerkener af
3. Lim kanterne sammen, lad kanterne på den afklippede del være åben
4. Lim et bånd fast på hver side af tasken
5. Mal tallerkenerne med Mix Blank
6. Lad dem lufttørre
7. Klip knurhår, næse og øjne af de resterende stykker tallerken
8. Lim øjne, næse og knurhår på med Allroundlim og mal med Mix Blank
9. Dekorér knurhår med Glitter Gel samt tegn munden med Glitter Gel
10. Lad det tørre
11. Nu er du klar til at gå til fest! 



Kattväska
1. Ta fram två stycken papptallrikar
2. Klipp av översta delen på båda tallrikarna 
3. Limma ihop kanterna helt runt om, behåll kanterna vid den avklippta delen öppen
4. Limma även fast ett band på varje sida av väskan
5. Måla tallrikarna med Mix Blank
6. Låt lufttorka 
7. Klipp till av de överblivna tallriksbitarna, morrhår, näsa, ögon
8. Limma fast ögon och näsa och morrhår med Allroundlim och måla med Mix Blank
9. Dekorera morrhåren med Glitter Gel samt gör munnen med Glitter Gel
10. Låt torka
11. Nu är du redo att gå på fest!

Glitterblad
1. Tag en plastlomme og læg et blad i den
2. Tegn konturerne på bladet samt bladets årer med en flaske Allroundlim
3. Lige efter udfylder du hullerne med Glittergel.
(Vigtigt at det bliver helt tæt så lim og glitter flyder sammen for at undgå huller)
4. Lad tørre i ca 1 døgn (når limen er gennemsigtig er det tørt)
5. Træk bladet af plastlommen
6. Limen klæber også når det er tørt så nu kan du nu fæstne bladet på hvad du vil 

Du har brug for:
Plastlomme
Allroundlim
Glittergel






